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1 2019 YILI RAPOR ÖZETİ 

1.1 ŞİKAYET İNCELEME VERİLERİ 

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Anayasamızın 74’üncü maddesinde yer verilen hüküm 
gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan ve idarenin 
işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceleyen 6328 sayılı Kanun ile kurulmuş, Anayasal bir 
Kurumdur. 

KDK idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, 
insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün 
yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir insan odaklı bir idarenin oluşmasına, katkı sağlamaya 
çalışmaktadır. 

2013 yılında faaliyete geçen Kurumun idareler nezdinde tanınırlığının artması, TBMM 
desteği ve kurumsal çalışmalarla tavsiye kararı uyum oranı %20'den %75’lere (2013 yılında 
%20’lerde iken; 2017 yılında %65’e, 2018 yılında %70’e, 2019 yılında ise %75) 
yükselmiştir. Dostane çözüm yöntemiyle başvuruların çok önemli bir bölümü hızlı bir şekilde 
çözüme kavuşturulmaya başlanmıştır.  

• Kuruma 7 yıllık süreçte 80.535 adet başvuru yapılmış, bu süreçte anılan 
başvuruların %95’ine karşılık gelen 76.705 adedi ise sonuçlandırılmıştır. 

• 2018 yılında Kuruma 17.585 başvuru yapılmışken, 2019 yılında yapılan başvuru 
sayısı 20.968’e ulaşmış olup, yıllık olarak %20’lik bir artış olduğu görülmektedir. 
2018 yılından devreden 4.032 adet dosya ile birlikte toplamda 25.000 adet dosya 
2019 döneminde incelemeye alınmış, anılan başvuruların 21.170’i 
sonuçlandırılmıştır. İncelemesi yasal süresi içinde devam eden 3.830 adet başvuru 
bulunmaktadır. 

• 2019 yılında dostane yollarla çözülen başvuru sayısı 2.707 olarak gerçekleşmiş 
olup, dostane çözüm kararıyla, tavsiye kararına gerek kalmaksızın sorunlara çözüm 
bulmakta ve vatandaşın “adalete hızlı erişiminin” gerçekleştirilmesine katkı 
sağlamaktadır. 

• Kurumun tanınırlığı ve bilinirliğinin artması ile birlikte nitelikli başvuru sayısı da 
artarak 2019 yılında toplam 1.270 adet tavsiye kararı verilmiştir. 

• 2013-2017 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde Kurumca toplam 792 adet tavsiye kararı 
verilmişken, 2018 yılında 5 yılın toplamından daha çok tavsiye kararı verilerek verilen 
tavsiye kararı sayısı 946 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında da verilen tavsiye 
kararı sayısında ciddi bir artış olmuş ve bu sayı 1.270’e ulaşmıştır. 

• 2019 yılında sorunu olan vatandaşlar ile yüz yüze veya telefonla gerçekleştirilen 
toplamda yaklaşık 107.899 görüşme sonucunda kendilerine hukuki yardımda 
bulunulmuş, yol gösterilmiş, mevcut sıkıntı veya derdine çözüm bulmaya çalışılmıştır. 

 

1.1.1 Hak Arama Kültürünün Yaygınlaştırılması 

• 2019 yılında “İyi Yönetim İlkeleri” temasıyla düzenlenen “2. İstanbul Uluslararası 
Ombudsmanlık Konferansı”, “Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı”, 
“Din Eğitimi ve İlahiyat Tamamlama Programı (İLİTAM) Çalıştayı”, “Hayvan 
Hakları Çözüm Çalıştayı” gerçekleştirilmiş olup “Kamu Denetçiliği Kurumu 2018 
Yıllık Raporu”, “Ombudsman: Kamu Denetçiliği Kurumu Bülteni Sayı: 13, 14, 15, 
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16”, “Ombudsman Akademik (Hakemli Dergi) Sayı: 10-11”, “İyi Yönetim İlkeleri 
Rehberi (Türkçe ve İngilizce)”, “6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü Bugünü Yarını”, 
“Hayvan Hakları Çözüm Çalıştayı Raporu”, “Din Eğitimi ve İlahiyat Tamamlama 
Programı Çalıştay Raporu”, “Kamu Denetçiliği Kurumu 2018 Yıllık Raporu Çocuk 
Bölümü”, “Kamu Denetçiliği Kurumu 2018 Yılı Faaliyet Raporu”, “Çocuk 
Tesliminde Hak İhlallerine ve Yoksulluk Nafakasına İlişkin Özel Rapor”, “Kadın ve 
Ombudsmanlık Çalıştay Raporu, (2. Baskı)”, “Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin 
Önlenmesine İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Artırılması Çalıştay Raporu (2. 
Baskı)” hazırlanmıştır. 

• Üniversitelerde, öğrenciler arasında hukuk, adalet, insan hakları ve hakkaniyet 
anlayışını geliştirmek adına bugün itibariyle 100 adet üniversitede ombudsmanlık 
topluluğu oluşturulmuştur. Ayrıca 32 üniversitede “Adalet, Hakkaniyet ve 
Ombudsmanlık” konulu konferanslar verilmiştir. Ayrıca Atılım, Çankaya ve Başkent 
Üniversitesi öğrencilerinden “Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği” dersini başarı ile 
geçen öğrenciler için Kurumca uygulamalı staj programı gerçekleştirilmiş, Ankara’da 
"2. Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi" düzenlenmiştir. 

• 2019 yılında, İstanbul’da bulunan liseliler arasında “İyi Yönetim İlkeleri” temalı 
resim, kompozisyon, afiş yarışmaları düzenlenmiştir. Ayrıca “KDK Çocuk Hakları 
Stratejisi” kamuoyuna tanıtılmış; KDK’da "Çocuk Hakları Eğitim Programı" 
gerçekleştirilmiştir. 

• 2018 yılında Avrupa’da yaşayan 6 milyon vatandaşımızın başta son yıllarda artan 
ırkçılık ve İslam karşıtlığına karşı hak arama yollarını öğrenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen farkındalık oluşturma projesi kapsamında 2019 yılında İsveç, Belçika, 
Danimarka ve Hollanda ziyaretleri yapılmıştır. 

• 2019 yılında İsveç, Danimarka, Bulgaristan, İngiltere, Gine, Kuzey İrlanda, Fransa, 
Arnavutluk, Letonya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan, Gürcistan, Belçika, Fas, 
Azerbaycan, Portekiz’de yapılan ombudsmanlık veya ombudsmanlık ağları 
toplantılarına Kurum olarak iştirak edilmiştir. 26 ülkenin büyükelçileri, ombudsmanlık 
kurumu ve insan hakları kurumu temsilcileri ile karşılıklı ziyaretlerde bulunulmuştur. 
Kurumun üyesi olduğu ombudsmanlık birliği sayısı 8’e yükseltilmiştir. Asya 
Ombudsmanlar Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliğinin genel 
kurulları İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumu Asya 
Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı 
Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Genel Kurulu toplantısı yapılmış, toplantı sonucu 
İİTOB Yönetim Kurulu’nun ilk başkanlığı Türkiye’ye verilirken, Yönetim Kurulu 
Başkanı Şeref Malkoç olmuştur. 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı 
kapsamında Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu ve Bosna Hersek İnsan Hakları 
Ombudsmanlık Kurumu arasında iş birliğinin güçlenmesi amacıyla mutabakat zaptı 
imzalanmıştır. Bulgaristan Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu ile Kurumumuz 
arasında işbirliğine yönelik mutabakat imzalanmıştır. 

• 2019 yılında, Adana, Konya, Çanakkale, Düzce ve Sakarya, Isparta ve Burdur, Çorum, 
Çankırı, Erzurum, Ağrı, Batman, Giresun, Ordu, Hakkâri, Gaziantep, Niğde, Malatya, 
Ardahan, Kars, Şırnak, Bilecik, Manisa, Aydın ve Denizli illerinde toplantılar 
düzenlenmiştir. 

• Kamu Başdenetçisi, Kamu Denetçileri ve Kurum uzmanları tarafından TÜRK-İŞ, 
HAK-İŞ, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye 
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Barolar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği gibi STK ve meslek kuruluşları ile düzenli 
olarak görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bununla 
birlikte, DİSK ve KESK tarafından görüşme talebinde bulunulmuştur. 16 Nisan 2019 
tarihinde eğitim programına katılmak üzere ülkemizde bulunan yabancı ülke sendika 
temsilcileri Kurumumuzu ziyaret etmiş, kendilerine Kurum hakkında bilgi verilmiştir. 
17 Temmuz 2019 tarihinde BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü ile kadın haklarından 
sorumlu Kamu Denetçisi Özlem Tunçak bir araya gelerek Kurumu kadın hakları 
alanında yaptığı çalışmalar ile BM Kadın Hakları Birimi arasındaki işbirliği ele 
alınmıştır. 

• 2018 Yıllık Raporu, TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ve Karma Alt Komisyonda görüşülmüştür. 
2018 Yıllık Raporunun Genel Kurul görüşmesi ise 02 Ocak 2020 tarihinde 
gerçekleşmiştir. KDK’nın TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
başta olmak üzere ilgili bütün komisyonlar ile temasları bulunmaktadır. 

• 2019 yılında verilen 21.170 karar ile 107.899 kişiye sağlanan hukuki yardım ve yol 
gösterme faaliyetleri sonucunda, hak arama kültürü yaygınlaştırılmış, idare aleyhine 
açılacak on binlerce dava önlenmiş, vatandaşın derdine derman olunmuştur. KDK beş 
yılda bir yapılan seçimler dışında vatandaşın devlet yönetimine katılımını sağlamıştır. 
Bu nedenle KDK, doğrudan demokrasinin bir aracı olmuş ve demokrasinin 
güçlenmesini sağlamıştır. 
 

1.2 KURUMSAL FAALİYETLER 

1.2.1 Genel Bilgiler 

KDK’nın 6328 sayılı Kanun uyarınca görevleri; yasama, yargı yetkisi ve TSK’nın sırf 
askeri nitelikteki kararları hariç olmak üzere,  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 bulunmaktır. Kurum, Kamu Başdenetçiliği ve Genel Sekreterlikten 
oluşmaktadır. Başdenetçilik, Kamu Başdenetçisi ve 5 Kamu Denetçisinden; Genel Sekreterlik 
ise Başdenetçiliğe ve Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 

 Kurumda 31 Aralık 2019 itibariyle toplamda 273 personel çalışmaktadır. 
Kuruma 2019 yılında tahsis edilen toplam ödenek 30.991.150,00 TL’dir. Bu ödeneğin büyük 
bir kısmını, %63’ü personel gideri ile  %19’lık mal ve hizmet alımları oluşturmaktadır. 

 

1.2.2 Kurumsal İşleyişe Yönelik Faaliyetler Ve Eğitimler 

 
• 15 Uzman Yardımcısı alımı 
• Kurumsal imkanlarla devreye alınan Şikayet Yönetim Sistemi(SYS)İşaret Dili 

Eğitimi 
• Personel Yetkinliğini arttırmak adına Ombudsmanlık Söyleşileri kapsamında; 

1. “Yirmi Birinci Yüzyılda Türkiye’nin Siyasi ve Hukuki Dönüşümü” 
Konferansı  

2. “KDK’nın toplumdaki Yeri ve Türkiye’nin Geldiği Nokta” Söyleşisi) 
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3. “Türk Demokrasisinin Geleceği KDK Gibi Kurumlara Bağlı” Söyleşisi  
4. “Denetim Sistemi” Söyleşisi  
5. “Türkiye’de Değişim Yapmak Neden Zor?” Söyleşisi  

düzenlenmiş olup, personele yönelik eğitimler aşağıda sunulmuştur. 
1. Hizmet İçi Eğitim Programı  
2. KDK Uzman Yardımcılarına Çocuk Hakları Eğitim Programı  
3. İlk Yardım Eğitimi  
4. İnsan Hakları Eğitimi  
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi  
6. Uzman Yardımcılarına Yönelik Mesleki Eğitimler 

 
Kurumda bilgi teknolojisinin hızla gelişen imkânlarından yararlanmak, şikâyetçilere 

bu teknolojik imkânları en iyi ve kolay şekilde yararlanmalarını sağlamak ve daha kaliteli 
hizmet vermek, verilen bu hizmetlerin paydaşlara en doğru şekilde ulaştırılması için önemli 
adımlar atılmıştır. Bu kapsamda; 

 
- Kurumun şikâyet başvurularına yönelik başvuruların incelenmesi noktasında 

verimliliği ve işlevselliğini arttırmak amacı ile kendi personeli tarafından kendi 
imkânlarıyla 8 aylık süre içerisinde yazılan Şikâyet Yönetim Sistemi (SYS), 
02/04/2019 tarihinde devreye girmiştir. Bu sistem ile; 

• Yazılım her türlü cihaz ile uyumlu olarak geliştirilmiş, kamu kurum ve 
kuruluşları ile entegre edilerek şikayetçilerin beyanlarının doğruluğunun hızlı 
ve kolay şekilde teyit edilmesi imkanı getirilmiştir. 

• Sistemde zorunlu hale getirilen tüzel kişi numaraları sayesinde başvuru 
sırasında bilgilerin otomatik olarak gelmesi neticesi başvuru süresi kısalmış ve 
eksik veri girişinin önüne geçilmiştir. 

• Dosyaları inceleyen uzmana şikâyet başvurusunda bulunan kişiye e-posta, 
SMS, e-başvuru üzerinden mesaj gönderme imkânı sağlanmıştır. 

 
- Şikâyet başvurularının alındığı e-Başvuru sistemi yeni bir ara yüz ve kullanım 

kolaylığı ile 29/03/2019 tarihinde kullanıma açılmış olup, e-Başvuru sisteminde 
şikâyet başvurusunda bulunan kişilerden gelen talepler doğrultusunda; 

• e-Başvuru sayfası tüm cihazlarda uyumlu olarak çalışması sağlanmıştır. 
• Kuruma gerçek, tüzel ve yabancı kişiler kendileri veya vekilleri aracılığıyla 

başvuru yapabilmektedirler. Bu kapsamda, başvuruları ve çıkan kararları 
görüntüleyebilme imkânı sağlanmıştır. 

• Başvuru sahibine, e-Başvuru sistemi üzerinden şikâyetinden vazgeçebilme, 
bir defaya mahsus olmak üzere e-Başvuru sayfasından şikâyet dosyasını 
inceleyen uzmana doğrudan mesaj atma ve ilgili şikâyet dosyasına ek bilgi ve 
belge yükleme imkânları getirilmiştir. 

- Bilgi işlem altyapı çalışmaları kapsamında ise, SYS sisteminin devreye alınması için 
sistem altyapı çalışmaları yapılmış, network altyapısı düzenlenmiş, Kurum web 
sunucuları güncellenmiş, sızma testi işlemlerine başlanmış ve güvenlik açıklarına karşı 
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Çocuk web sitesi için (KDK Çocuk) güvenlik 
sertifikası alınmış ve kullanıcı destek işlemlerine ilişkin geliştirmeler yapılmıştır. 
5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi çerçevesinde “Kurum İdare Faaliyet Raporu”, 



‒ 9 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 219)

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

 
 

9 

onaylanarak Şubat ayı sonu itibariyle kurum web sayfasında yayınlanarak kamuoyuna 
sunulmuştur. 

 

1.3 2019 YILI TEMASI İYİ YÖNETİM İLKELERİ VE OMBUDSMANLIK 
İyi yönetim kavramı 1990’lı yılların sonlarına doğru ilk defa hukuki denetim ölçütü olarak 

da kullanılmaya başlanmış olup, en genel anlamda, belirli bir faaliyeti yürütmek için 
öngörülen usul, ilke ve kurallara uyulmasını ifade etmektedir. 

 

1.3.1 İyi Yönetim İlkeleri Rehberi 
Ülkemizde 2012 yılından itibaren Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu ve şikâyet 

başvurularını kabul etmesiyle birlikte iyi yönetim ilkelerinin hukuki ve idari denetim olarak 
değerlendirilmesinde yeni bir dönem başlamıştır. 

Kamu Denetçiliği Kurumu, başta Anayasa olmak üzere, mer’i mevzuat hükümlerinden 
aldığı güçle kuruluş amaç ve gayesi çerçevesinde “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ve 
“İnsanlara en hayırlı olan insanlara en çok hizmet edendir” anlayışıyla hareket ederek; 

Ø İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, 
Ø İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, 
Ø İnsan haklarının gelişmesine, 
Ø Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına ve demokrasinin kökleşmesine, 
Ø Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, 
Ø Şeffaf hesap verilebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya 

çalışmaktadır.  
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte hizmetlerin sorunsuz 

ve hızlı sunulması ve bunlardan yararlanılması, bürokrasinin azaltılması amacıyla idareye 
yol göstermek amacıyla 2019 yılı içerisinde Kamuda İyi Yönetim İlkeleri Rehberi 
hazırlanarak Türkçe ve İngilizce versiyonu yayımlanmıştır. 

 

1.3.2 İyi Yönetim İlkeleri 
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre Kurum, inceleme ve araştırma yaparken idarenin insan 
haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hareket etmesini beklemektedir. Bu açıdan iyi yönetim 
kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için söz konusu ilkelere kısaca değinmekte fayda vardır: 

1.3.2.1 Kanunlara Uygunluk İlkesi:  
İdarenin kanunlara uygun davranması en geniş anlamıyla, genel kabul görmüş evrensel 

hukuk ilkelerine, Anayasa kurallarına, uluslararası mevzuata, yasalara, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerine, düzenleyici işlemler ile hakkaniyet kurallarına uygun işlem tesis etmesidir. 

1.3.2.2 Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi İlkesi:  
Eşitlik ilkesi, birbiriyle aynı hukuksal durumda olanlara aynı ve farklı hukuksal durumda 

olanlara ise farklı uygulamalar yapılmasıdır. Diğer bir ifadeyle eşitlik ilkesi, idarenin kamu 
hizmetini kişisel nitelikleri ve durumları aynı olanlara eşit bir şekilde sunmasını ve herhangi 
bir ayrım yapmaması yükümlülüğünü içerir. 
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1.3.2.3 Ölçülülük İlkesi: 
Ölçülülük ilkesi, idarenin hukuken korunan bir amaca ulaşmak için seçmiş olduğu yöntem 

ve araçların o amaca ulaşmak için gerekli, orantılı ve elverişli olmasını ifade eder. Kamu 
yararının açıkça baskın olması halinde, bireylerin temel hak ve özgürlükleri ile menfaatlerine 
yönelik yapılan müdahale ölçülülük ilkesine aykırı sayılmaz. 

1.3.2.4 Yetkinin Kötüye Kullanılmaması İlkesi: 
Yetkinin kötüye kullanılmaması, yasalarca tanınmış karar alma gücü olan yetkinin, kamu 

yararı ve kamu hizmeti gereklerine uygun olarak, kişisel, siyasi ve benzeri bir amaç 
güdülmeksizin, veriliş amacı doğrultusunda kullanılmasını ifade etmektedir. 

1.3.2.5 Tarafsızlık İlkesi:  
Tarafsızlık ilkesi, idare ya da kamu görevlileri tarafından kişiler veya grupların kimlikleri, 

inançları, düşünceleri ve benzer özellikleri dikkate alınmaksızın objektif olarak hizmet 
sunulmasını ifade eder. 

1.3.2.6 Dürüstlük İlkesi:  
 Dürüstlük, kamu görevlilerinin tüm eylem ve işlemlerinde her zaman doğru ve güvenilir 

olmasını, kamu hizmetinden faydalananları yanıltıcı veya onlara zarar verici davranışlardan 
kaçınmasını ifade eden bir ilkedir. 

1.3.2.7 Nezaket İlkesi:  
Nezaket ilkesi; kamu görevlilerinin birbirine ve vatandaşa karşı saygılı davranmalarını, 

kibar, yardımsever ve işbirliği içerisinde hareket etmelerini, işlerini zamanında yapmalarını, 
vatandaşın sorununu anlamak ve çözüm yolu üretmek için gerçek bir çaba içinde olmalarını 
ifade eder. 

1.3.2.8 Şeffaflık İlkesi: 
Şeffaflık ilkesi, gerçek ve tüzel kişilerin bilgiye erişebilmesi için idarenin bilgi verme 

ödevini sistematik, kolay, hızlı ve ulaşılabilir bir şekilde yerine getirmesidir. Şeffaflık idare 
için bir görev olduğu gibi vatandaş için de bir haktır. 

1.3.2.9 Hesap Verebilirlik:  
Hesap verebilirlik ilkesi, idarenin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken her türlü 

eylem, işlem ile tutum ve davranışlarını amirlerine ya da kamuoyuna karşı açıklayabilmesi 
anlamına gelmektedir.  

1.3.2.10 Kazanılmış Hakların Korunması ve Haklı Beklentiye Uygunluk İlkesi:  
Kazanılmış hak, bir hakkın tüm şartlarının gerçekleştirilerek yürürlükteki hukuka uygun 

olarak doğması sonucu ilgilisinin bu hakkı herkese karşı ileri sürebilmesi anlamına 
gelmektedir. 

Kazanılmış hakların korunması ise yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hukuka uygun 
olarak kazanılan hakkın, sonradan bu kural değişse veya kaldırılsa dahi korunması 
yükümlülüğünü ifade etmektedir. Haklı beklentide ise yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre 
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kazanılmış bir hak henüz bulunmamaktadır. Ancak ilgilisinin söz konusu hükümlere dayalı 
olarak bu hakkı kazanacağına ilişkin bir öngörüsü veya bir beklentisi mevcuttur. Bu bağlamda 
haklı beklentiye uygunluk, bireylerin idarenin düzenleyici işlemine, taahhüdüne veya uzun 
süren bir uygulamasına güvenerek çıkarlarına ya da lehlerine olan bir sonuca 
ulaşabileceklerini ümit etmelerinin korunmasını ifade etmektedir. 

1.3.2.11 Dinlenilme ve Savunma Hakkı İlkesi:  
Dinlenilme ve savunma hakkı, ilgilisi üzerinde sonuç doğuracak bir işlemin 

tamamlanmasından önce kişinin her türlü bilgi ve belgeyi sunabilmesine ve bu husustaki 
görüşlerini aktarabilmesine imkân tanıyan, böylece işlem tamamlanmadan önce ilgilisinin 
katılımını garanti altına alan ilkelerdir. 

1.3.2.12 Bilgi Edinme Hakkı İlkesi:  
Bilgi edinme hakkı, kendisi ile doğrudan ilgisi olsun ya da olmasın bireylerin, idarenin 

elinde mevcut olan bilgileri talep edebilmesi ve elde edilebilmesi hakkıdır. Bu anlamda, söz 
konusu ilke, bireyler ile devlet arasında güvene dayalı bir ilişki kurulmasında ve idarenin 
şeffaflığının sağlanmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bilgi edinme hakkı, hak arama 
özgürlüğünün dolayısıyla hukuk devleti ilkesinin ön koşulu olduğu gibi şeffaflık ve hesap 
verebilirliğin de temini için gereklidir. 

1.3.2.13 Makul Sürede Karar Verme İlkesi:  
Bireyler tarafından idareye yapılan her bir başvurunun kendine has özelliği dikkate 

alınarak kabul edilebilir bir süre içerisinde kararın verilmesi ve işlemin tamamlanması makul 
sürede karar verme anlamına gelmektedir. 

1.3.2.14 Kararların Gerekçeli Olması İlkesi: 
Gerekçe ilkesi, idari işlemin niçin, hangi sebeplere dayalı olarak yapıldığının işlem 

metninde gösterilmesini ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile idarenin, işlemlerinde ve 
faaliyetlerinde keyfi olmadığını, hukuki ve maddi birtakım sebeplere dayandığını belirtmesi 
anlamına gelmektedir. 

1.3.2.15 Karara Karşı Başvuru Yollarının Gösterilmesi İlkesi: 
Karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi ilkesi, tesis edilen işleme karşı hangi mercie 

veya makama, ne kadar süre içinde başvuruda bulunabileceğinin açıklanması hususunu ifade 
etmektedir. Bu başvuru yolu idari ve yargısal başvuru yolu olabileceği gibi siyasi başvuru 
yolu da olabilir. 

1.3.2.16 Kararların Geciktirilmeksizin Bildirilmesi İlkesi: 
Kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi ilkesi, bireyler üzerinde hukuki etkisi olan bir 

işlemin yetkili idari makam tarafından tamamlanması akabinde vakit kaybetmeksizin, 
ivedilikle yazılı veya yasal olarak kabul edilmiş başka yollarla muhataba iletilmesi anlamına 
gelmektedir. 
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1.3.2.17 Kişisel Verilerin Korunmasına İlkesi: 
Kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilir kılan her türlü bilginin elde edilmesi, 

tutulması, işlenmesi, depolanması gibi işlemlerin hangi amaçla ve ne tür bir yöntem 
benimsenerek yapılabileceği hususu ile bu tür işlemler gerçekleştirilirken hukuka aykırı bir 
durumun ortaya çıkması halinde hangi başvuru yollarının kullanılabileceği hususunun 
düzenlenmesi, kişisel verilerin korunması ilkesi olarak adlandırılmaktadır. Kişisel verilerin 
korunması, Anayasada ayrı bir temel hak ve özgürlük olarak kabul edilmekle birlikte, başka 
bir temel hak ve özgürlük olan özel hayatın korunması ve gizliliği ile de doğrudan bağlantılı 
olması açısından oldukça önemli bir ilkedir. 

 

1.3.3 Örnek Kararlar 

Kurum tarafından 2019 yılında iyi yönetim ilkeleri bağlamında verilen tavsiye 
kararlarından bir kısmına aşağıda yer verilmiştir: 

 
v Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınavına İtiraz 

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavında cevap anahtarının hazırlanmamış olmasından dolayı; 
Başvuranın iddiaları, ilgili idarenin açıklamaları, konuyla ilgili mevzuat hükümleri ile tüm 
dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; sözlü sınavların iyi 
yönetim ilkelerinden olan “nesnellik”, “tarafsızlık”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik” ve 
“kararların gerekçeli olması” ilkelerine uygun yapılmasını teminen, idarenin bundan sonra 
düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarlarını hazırlaması, 
sınavlara giren adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alması 
yönünde Milli Eğitim Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

 
v Hızlı Trenler ve Trenlere Emniyet Kemeri Konulması 

Hızlı trenlerde emniyet kemeri bulunmaması konusunda yapılan şikayette, gerekli 
incelemeler yapıldıktan sonra, 255 km/h gibi yüksek hızlarda oluşan bir kazada emniyet 
kemerinin yaratacağı etkinin daha kötü yönde olacağı; bu bakımdan hızlı trenlerde emniyet 
kemerinin yolcuların sağlığını bir kaza sırasında korumaktan ziyade hasar verici nitelikte 
olduğu hususları göz önüne alındığında trenlere ve hızlı trenlere emniyet kemeri konulması 
talebinin ilgili idare tarafından reddedilmesinde hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Ancak, 
uygulamadaki ve işletmedeki eksikliklerin tespiti amacıyla risk analizi yapılması, yolcu 
emniyetinin sağlanması açısından vagon iç döşemesinde bazı iyileştirmeler yapılarak 
yolcunun çarpışma anında vagon içerisinde en az zarar görmesi ve kinetik enerjisinin 
kontrollü biçimde sönümlenmesine yönelik önlemler alınması, ayrıca darbeye karşı dayanımlı 
koltuk üretimi hususunda düzenli olarak ve hassasiyetle çalışmalar yapılması gerektiği sonuç 
ve kanaatine varılmış olup Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğüne yönelik Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

 
v Yol Bozukluğunun Giderilmesi 

Yol bozukluğuna ilişkin olarak gelen bir başvuruda, idarenin kamu hizmeti verirken 
“hesap verilebilirlik”, “öngörülebilirlik”, “belirlilik” gibi ilkeler doğrultusunda ve belli bir 
plan ve program dâhilinde hareket ederek, söz konusu yol bozukluğunun giderilmesi için 
gerekli iş ve işlemleri yapması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmış olup Hayrat Belediye 
Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına 4 karar verilmiştir. 
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v Emekli İkramiyesinin Hesaplanması 
Başvuran, emekli ikramiyesinin hesaplanması sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığında işçi 

olarak çalıştığı sürelerin dikkate alınmadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından Gençlik ve Spor Bakanlığında geçici işçi 
statüsünde görev yaptığı kesin olarak tespit edilen başvurana dair herhangi bir bilgi ve 
belgenin ilgili Bakanlık tarafından muhafaza edilip arşivlenmediği; bu bakımdan hukuka ve 
iyi yönetim ilkelerine uygun davranılmadığı değerlendirilmiştir. Başvuran ve diğer personele 
ilişkin özlük dosyalarının uygun şartlarda kayıt altına alınması ve arşivlenmesi konusunda 
Gençlik ve Spor Bakanlığına Tavsiyede Bulunmasına karar verilmiştir. 

 
v Bilgi Edinme Başvurusunun Cevaplandırılması 

Başvuranın, Kültür ve Turizm Bakanlığından Danimarka David Sammling Müzesinde 
bulunan Cizre Ulu Camii’ne ait kapı tokmağının Türkiye’ye getirilmesine ilişkin nasıl bir 
çalışma yürütüldüğü ve bu sürecin hangi aşamada olunduğuna dair bilgi talebi, söz konusu 
iade sürecinin devam ettiği dikkate alındığında konuya ilişkin bilgi ve belgelerin paylaşılması 
durumunda iade sürecini ve ülkemizin dış ilişkilerini olumsuz etkileyeceği; bu nedenle 
niteliği gereği şimdilik gizli kalması gereken bilgi ve belge olduğu düşünülerek talep edilen 
bilgi ve belgelerin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğu kararı verilmiştir. Ancak, 
Bakanlık tarafından ilgili Kanunda belirtilen onbeş iş gününde cevap verilmediği ve 
başvuranın bu konuda ilgililerin uyarılması talebinin yerinde olduğu tespiti ile cevap verme 
süresine uygun hareket etmesi hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir.  

v İhale Teminatının İade Edilmesi 
Başvuranın ihale teminatının iade edilmesi yönünde yaptığı başvuruda, kişilerin 

alacaklarının tahsilindeki gecikmenin, hukuk güvenliği ile bağdaşmayacağı ve Devlete olan 
güven duygusunu zedeleyebileceği; bu kapsamda, Belediye tarafından, kamu hizmeti 
verilirken “saydamlık”, “hesap verilebilirlik”, “öngörülebilirlik” ve “belirlilik” gibi 
ilkelerin göz önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varılmış ve başvuruya konu 
ödemenin mümkün olan en kısa sürede yapılması için gerekli işlemlerin tesis edilmesi 
hususunda Büyükçekmece Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının Mesleki Tecrübelerinin Eğitim 
Programı ile Sağlanmasına Yönelik Uygulamanın Kaldırılması 

Sermaye Piyasası Kurulunun almış olduğu İlke Kararı ile getirdiği, Gayrimenkul 
Değerleme Uzmanlarının mesleki tecrübelerinin eğitim programı ile sağlanmasına yönelik 
uygulamanın kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin şikayet edilmesi sonucunda, ilke kararı 
değişikliğinin bir anda yürürlüğe konulmasının ve herhangi bir geçiş hükmüne de yer 
verilmemesinin iyi yönetim ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu kanaatine varılmıştır. Bu 
bağlamda, değerleme uzmanları için alınan ilke kararlarında yapılacak değişikliklerde 
hakkaniyet ve haklı beklentilerin korunması ilkelerine uyulması yönünde Sermaye Piyasası 
Kuruluna Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.3.4 İyi Yönetim İlkeleri Ve Ombudsmanlık Temalı 2. İstanbul Uluslararası 
Ombudsmanlık Konferansı 
İyi Yönetim İlkelerinde Ombudsmanın rolüne ilişkin dünyadaki uygulamalar hakkında 

bilgi edinmek, deneyimleri paylaşmak, aynı zamanda insan haklarının korunmasında ve 
geliştirilmesinde iş birliğini pekiştirmek amacıyla “İyi Yönetim İlkeleri” teması ile 18-19 
Kasım 2019 tarihlerinde “2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı” düzenlenmiştir. 
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1.4 ŞİKAYET BAŞVURU USULÜ VE BAŞVURULARA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER 

1.4.1 Şikayet Başvuru Usulü 

İdarenin işlem ve eylemleri ile tutum ve davranışı sonucu hak ve özgürlükleri veya 
menfaatleri ihlal edilen gerçek ve tüzel kişiler Kuruma başvuruda bulunabilmektedirler. Bu 
çerçevede, tüm bireyler yanında; tüzel kişiler de başvuru hakkına sahiptir. Ayrıca, tabiiyet ve 
mütekabiliyet (karşılıklılık) şartı aranmaksızın yabancı ülke vatandaşları da şikâyetlerini 
iletebilmektedirler. 

Ayrıca, şikâyet başvurusu kanuni temsilci veya vekil tarafından da yapılabilmektedir. 
Şikâyet başvurusu, Kuruma elden, posta, e-Posta, e-Devlet, faks veya elektronik başvuru 
sistemi yoluyla ulaştırılabilmektedir. Ayrıca hâlihazırda açılmış bulunan İstanbul Bürosu da 
şikâyet başvurularını kabul etmektedir. Ancak, faks veya elektronik posta yoluyla yapılan 
başvurulara ait dilekçe asıllarının 15 gün içerisinde Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde, şikâyet başvurusu geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca, illerde valilikler ve ilçelerde 
kaymakamlıklar aracılığıyla da şikâyet başvurusu yapılabilmektedir.  

Şikâyet başvurusunun, Kurumun şikâyet bürosunca kayıt altına alınması sonrasında, 
İlk İnceleme, Dağıtım ve Bilgilendirme Bürosunca şikâyetin konu ve alanları belirlenerek 
konusuna göre ilgili Kamu Denetçisine havale edilmektedir. Kamu Denetçisi ise şikâyeti 
uzmana ileterek ön inceleme, inceleme ve araştırma sürecini başlatmaktadır. 
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1.4.2 Şikayet İnceleme Süreci ve Kararlar 

 
1) Başvuruların Alınması ve İlk İncelemenin Yapılması 

-Başvurunun Kaydı 
-İlk İnceleme 
-Dağıtım 
-Bilgilendirme 
-Geçersiz Başvuru 

 
  
2) Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi 

-Ön İnceleme 
-Birleştirme Kararı 
-Ayırma Kararı 
-İncelenemezlik Kararı 
-Gönderme Kararı 

 
  
3) İnceleme ve Araştırmanın Yapılması 

-Bilgi ve Belge İsteme 
-Tanık Dinleme 
-Bilirkişi Görevlendirme 
-Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar 
-Dostane Çözüm 

              
 
4) Kararların Verilmesi 

-Tavsiye Kararı 
-Ret Kararı 
-Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı 

 
  
5) Kararların Takip Edilmesi 

-Tavsiye Kararlarının Takibi 
-Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararlarının Takibi 
-Gönderme Kararlarının Takibi 
-Dostane Çözüm Kararlarının Takibi 
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1.4.3 Genel İstatistikler 

Kuruma 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 20.968 başvuru olmak üzere 
2013 yılından bugüne kadar toplam 80.535 başvuru yapılmıştır. 

 
Yıllara Göre Başvuru Sayılarını Gösteren Tablo 
 

Yıl/Tarih 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Toplam 
Şikâyet 
Sayısı 

 
7.638 

 
5.639 

 
6.055 

 
5.519 

 
17.131 

 
17.585 

 
20.968 

 
80.535 

 
 

Kuruma 2019 yılında yapılan başvurular 2018 yılındaki başvurularla 
karşılaştırıldığında %19,24’lük bir artışın yaşandığı görülmektedir. 

 
Yaş Gruplarına Göre Başvuru Sayısını Gösteren Tablo 
 
Yaş Grubu 2019 Yüzde % 
[0-18] yaş grubu 470 2,24% 
[18-24] yaş grubu 1541 7,35% 
[25-34] yaş grubu 5672 27,05% 
[35-44] yaş grubu 5654 26,96% 
[45-54] yaş grubu 3757 17,92% 
[55-64] yaş grubu 1941 9,26% 
[65-74] yaş grubu 782 3,73% 
[75-84] yaş grubu 207 0,99% 
[85-] yaş grubu 41 0,20% 
Yaş Belirtilmemiş* 903 4,31% 
Toplam 20.968 100% 
*Yaş belirtilmemiş olarak yansıtılan başvuruların içerisinde tüzel kişilere ait 435 adet 

başvuru da yer almaktadır. 
 
2019 yılında Kuruma iletilen şikayet başvurularının %97,93'ü gerçek kişiler, %2,07'si 

ise tüzel kişiler tarafından yapılmıştır. Başvuruda bulunan 20.533 gerçek kişinin, %75,91'ini 
erkek başvurucu, %19,52'sini kadın başvurucu ve %2,29'unu ise çocuk başvurucular 
oluşturmaktadır. Tüzel kişi başvurucuların %56,32'sini firmalar, %11,49'unu sendika, 
%7,82'sini dernek ve %7,59'unu ise kamu kurumları oluşturmaktadır. 
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2018-2019 Yılları Şikâyet Başvurularının Konularına Göre Dağılımını Gösteren 
Tablo 

 
 

Konu/Alan Adı 

 

2018 

 

Yüzde 

% 

 

2019 

 

Yüzde 

% 

 

Değişim 

Oranı 

% 

Kamu personel rejimi 4705 26,76% 5170 24,66% 
 

9,88% 
 

Adalet, milli savunma ve 
güvenlik 

1202 6,84% 3250 15,50% 
 

170,47% 
 

Çalışma ve sosyal güvenlik 4319 24,56% 2366 11,28% 
 

45,24% 
 

Mahallî idarelerce yürütülen 
hizmetler 

1122 6,38% 1971 9,40% 
 

75,67% 
 

Eğitim-öğretim, gençlik ve 
spor 

2079 11,82% 1782 8,50% 
 

-14,19% 
 

Ekonomi, maliye ve vergi 587 3,34% 1568 7,48% 
 

167,12% 
 

Ulaştırma, basın ve iletişim 301 1,71% 1188 5,67% 
 

294,68% 
 

Mülkiyet hakkı 364 2,07% 493 2,35% 
 

35,44% 
 

Orman, su, çevre ve şehircilik 427 2,43% 478 2,28% 
 

11,94% 
 

Çocuk hakları 786 4,47% 459 2,19% 
 

-41,60% 
 

Engelli hakları 117 0,67% 435 2,07% 
 

271,79% 
 

Sağlık 313 1,78% 427 2,04% 
 

36,42% 
 

Enerji, sanayi, gümrük ve 
ticaret 

274 1,56% 414 1,97% 
 

51,09% 
 

İnsan hakları 331 1,88% 234 1,12% 
 

-29,31% 
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Nüfus, vatandaşlık, mülteci 
ve sığınmacı 

Hakları 

208 1,18% 223 1,06% 
 

7,21% 
 

Sosyal hizmetler 106 0,60% 165 0,79% 
 

55,66% 
 

Ailenin korunması 59 0,34% 105 0,50% 
 

77,97% 
 

Diğer konu ve alanlar 117 0,67% 90 0,43% 
 

-23,08% 
 

Gıda, tarım ve hayvancılık 78 0,44% 76 0,36% 
 

-2,56% 
 

Bilim, sanat, kültür ve turizm 59 0,34% 65 0,31% 
 

10,17% 
 

Kadın hakları 31 0,18% 9 0,04% 
 

-70,97% 
 

TOPLAM 17585  20968  %19,24 

 
 
 
2019 yılında yapılan şikâyet başvuruları konu bazlı değerlendirildiğinde en fazla 

başvuru %24,66 ile geçmiş dönemlerde de olduğu gibi kamu personel rejimi alanında 
yapılmış, bunu %15,50 ile adalet, milli savunma ve güvenlik alanları ve %11,28 ile çalışma 
ve sosyal güvenlik alanı takip etmiştir. Başvurular 2018 yılı ile karşılaştırıldığında ise en fazla 
başvuru yapılan ilk 6 konu aynı kalmıştır. 

En fazla artış %294,68 ile ulaştırma, basın ve iletişim, %271,79 ile engelli hakları, 
%170,38 ile adalet, milli savunma ve güvenlik, %167,12 ile ekonomi, maliye ve vergi 
alanlarında yaşanmıştır. 

2019 yılında yapılan başvuruların %74,02'si "e-Başvuru" sistemi ile %15,92'si ise 
posta vasıtası ile gerçekleştirilmiştir. 
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2018-2019 Yılları Şikâyetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımını Gösteren 
Tablo 

 
Başvuru 

şekli 
 

 
2018 

 
Yüzde 

% 

 
2019 

 
Yüzde 

% 

 
Değişim 
Oranı % 

Faks 83 0,47% 
 

81 0,39% 
 

-2,41% 
 

Elden 1076 6,12% 
 

1738 8,29% 
 

61,52% 
 

Posta 2552 14,51% 
 

3339 15,92% 
 

30,84% 
 

E-Başvuru 13489 76,71% 
 

15520 74,02% 
 

15,06% 
 

E-Posta 385 2,19% 
 

290 1,38% 
 

-24,68% 
 

Toplam 17585  20.968 
 

 19,24% 
 

 
 
Kuruma 2019 yılında yapılan toplam 20.968 adet şikâyet başvurusu idareler bazında 

değerlendirildiğinde en fazla başvuru % 10,86’lık oranla Mahalli İdarelere yönelik 
gerçekleşirken, bunu % 10,60 ile Adalet Bakanlığı, % 8,62 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, % 
6,68 ile Milli Eğitim Bakanlığı, % 6,60 ile Sağlık Bakanlığı, % 5,77 ile Üniversite ve 
Fakültelere yönelik şikâyetler takip etmiştir. 

Kuruma 2019 yılında yapılan başvurular bölgelere göre değerlendirildiğinde en fazla 
başvuru % 27,32 ile Marmara Bölgesinden yapılırken; bunu % 20,12 ile İç Anadolu Bölgesi, 
% 12,94 ile Ege Bölgesi ve % 10,53 ile Karadeniz Bölgesi izlemiştir. 2019 yılı başvuruları 
2018 yılı ile karşılaştırıldığında ise genel olarak birçok bölgede artış meydana gelirken % 
35,16’lik oranla Ege Bölgesi, % 34 ’lük oranla Karadeniz Bölgesi, % 26,08’lik oranla 
Marmara Bölgesi en fazla artış gösteren bölgeler olmuştur. 

 

1.4.4 Dostane Çözüme İlişkin İstatistikler 

Bilindiği üzere, “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelikte” 02/03/2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan değişikliği ile Kurumun kuruluş amacı doğrultusunda ve yapılan katkı ve 
hizmetlerini düzgün ifade edilebilmesini teminen “Dostane Çözüm Kararı” eklenmiş olup 
uzlaşma kültürünün çerçevesi daha anlamlı hale getirilmiştir. Bu kapsamda; 2017 yılında 
toplam “Çözüme Kavuşturulan Dosya Sayısı” 1.887 olup bunların 1575 adedi Dostane 
Çözüm Kararı ile 312 adedi ise Gönderme Kararı ile gerçekleştirilmiş, 2018 yılına 
bakıldığında ise toplam “Çözüme Kavuşturulan Dosya Sayısı” 2.498 olmuş, bunların 1.916 
adedi Dostane Çözüm Kararı ile 582 adedi ise Gönderme Kararı ile gerçekleştirilmiştir. 2019 
yılında ise toplam “Çözüme Kavuşturulan Dosya Sayısı” 2.707 olmuş, bunların 1.607 adedi 
Dostane Çözüm Kararı ile 1.100 adedi ise Gönderme Kararı ile gerçekleştirilmiştir. 
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1.4.5 Tavsiye, Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararlarına İlişkin İstatistikler 

2019 yılında 860 adet tavsiye, 410 adet kısmen tavsiye kısmen ret olmak üzere toplam 
1.270 adet tavsiye yönünde karar verilmiş olup, geçen yılla karşılaştırıldığında tavsiye 
kararları % 27,03; kısmen tavsiye kısmen ret kararları ise % 52,42 oranında artmıştır. 
Kararlara ilişkin cevap veren 1.027 idarenin cevapları değerlendirildiğinde ise; 772 idare 
kararlara uyacağını belirtmiştir. 255 idare ise gerekçe bildirmiştir. Tüm bu hususlar 
değerlendirildiğinde Kurumun verdiği tavsiye kararlarına uyum oranı 2019 yılı sonu itibariyle 
% 75,17 olarak gerçekleşmiştir. 

 

1.4.6 Kurumun Sorun Çözme Yeteneğine İlişkin Başarısının Değerlendirilmesi 

Ombudsmanlık Kurumlarının sorun çözme yetenekleri ve başarıları değerlendirilirken 
kabul edilebilir başvurular temel kriter olarak ele alınmaktadır. 

Kuruma 2019 yılında yapılan başvuruların kabul edilebilirlik oranı ise % 23'e tekabül 
etmektedir. Kurumca, 2019 yılında iletilen 20.968 adet başvuru ve 2018 yılından devreden 
4.032 adet başvuru olmak üzere toplam 25.000 adet şikâyet başvurusu değerlendirilmek üzere 
işleme alınmıştır. 

Kurum; kendisine yapılan başvuruların % 81,66’sında sorunu çözmüş veya çözümüne 
yönelik iradesini ortaya koymuştur. Diğer bir anlatımla Kurumun sorunların çözümüne 
yönelik yeteneğini gösteren başarısı 2019 yılında % 81,66 olarak gerçekleşmiştir. 

 

1.5 KURUMUN 2019 YILINDA ÜLKEMİZE KATMA DEĞERİ 

 

1.5.1 Adalete Kolay, Hızlı Erişim ile Dostane Çözüm Yöntemleri 

“Vatandaşın halinden anlayan” bir anlayışla hareket eden Kamu Denetçiliği Kurumu; çok 
kolay başvuru yöntemleri belirleyerek, bireylerin adalete kolay ve hızlı bir şekilde erişmesine 
imkan sağlamıştır. Başvuru için 6328 sayılı Kanununun 17’nci maddesinde sayılan şartlar, her 
vatandaşın kolayca anlayıp yerine getirebileceği şekilde belirlenmiştir. Öte yandan Kanunun 
20’nci maddesi hükmü gereğince başvuru ile ilgili incelemenin 6 ay içerisinde 
sonuçlandırılıyor olması “adalete hızlı erişim” ifadesinin net bir yansımasıdır. Kuruma 
yapılan başvurularda gerekli ön inceleme yapılarak öncelikle uzlaşma yoluyla çözüm 
alternatifleri düşünülmekte, idare ile başvuran arasında arabuluculuk yapılarak çözüm yolları 
aranmaktadır. Aşağıda 2019 yılında Dostane Çözüm ve Gönderme Kararlarıyla çözüme 
kavuşturulan başvuru örnekleri yer almaktadır. 

v Otomatik Katılım Yöntemiyle Kesilen Bireysel Emeklilik Kesintilerinin 
Sisteme Girilmesi: Başvuruda bulunan şikâyetçi, bir devlet hastanesinde 4/B’li sözleşmeli 
personel olarak çalıştığını, 1 Nisan 2017 yılında otomatik katılım ile bireysel emeklilik 
sistemine dâhil olduğunu, 2017 yılı Kasım ayı ve 2018 yılı Şubat, Mart, Nisan aylarında 
maaşından yapılan kesintilerin bireysel emeklilik sisteminde gözükmediğini, yapılan 
kesintilerin hesabına aktarılmasını talep etmiştir. Şikâyet konusuyla ilgili olarak, Kurumun 
çabaları sonucunda şikâyetçinin maaşından yapılan kesintilerin bireysel emeklilik sisteminde 
de kayıt altına alınması sağlanmıştır. Bu sonuçtan sonra Kurum Yönetmeliğinin 33/A maddesi 
çerçevesinde Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 
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v İtibari Hizmet Sürelerinin Fiili Hizmet Sürelerine Eklenmesi: Başvuran, 
SGK uzun vade hizmet dökümünde itibari hizmet süresinin sigortalılık tescil ve hizmet kaydı 
tespitinde bulunmadığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Kurbağa Adam branşında 
Uzm. Çvş rütbesiyle 12 yıl görev yaptığını, fiili hizmet müddetlerine eklenen müddet olarak 
belirlenen itibari hizmet süresinin Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydına aktarılmasını talep 
etmiştir. Kurumca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile iletişime 
geçilmiş, bu çerçevede başvuruya konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirileceği 
Kuruma bildirildiğinden, Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v İcra Takibine Rağmen Ödenmeyen Tazminat ve Vekâlet Ücreti: Başvuran, 
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince lehe ödenmesine karar verilen tazminat ve vekalet ücretinin, 
icra takibine rağmen, Van Maliye Hazinesi Muhakemat Müdürlüğü tarafından ödenmediğini 
belirterek söz konusu bedelin ödenmesi sağlanarak mağduriyetinin giderilmesini talep 
etmiştir. Kurumca, ilgili idareden bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, gelen cevabi yazıda 
ödeme emri düzenlendiği ve sonrasında 2-7 gün içinde icra dosyasına para aktarıldığı 
belirtildiğinden Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personelin Engelli Kadrosuna Geçmesi: 
Başvuran, İstanbul’da bir Asliye Hukuk Mahkemesinde sözleşmeli mübaşir olarak görev 
yaptığını, % 84 oranında engelli raporu olduğunu, engelli raporuna rağmen engelli kadrosuna 
atamasının yapılmadığını belirtmiştir. Kurumca yapılan inceleme ve idare ile yapılan 
görüşmeler neticesinde, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla, yeniden yapılan değerlendirme sonucunda 
başvuranın bilgilerinin engelli personel olarak değiştirildiği bildirildiğinden Dostane Çözüm 
Kararı verilmiştir. 

v Kaldırım Üzerine İzinsiz ve Kaçak Olarak Yapılan Sundurma Tarzı 
Yapıların Kaldırılması: Başvuran, sahibi olduğu dairelerin bulunduğu blok altında ön 
kaldırım üzerine belediyenin belirlemiş olduğu çekme sınırları içerisine sundurma tarzı 
yapılar yapıldığını, söz konusu yapıların izinsiz ve kaçak yapıldığını belirterek kaldırım 
üzerine yapılan ruhsata aykırı işgaliyelerin kaldırılmasını talep etmiştir. Kurumca yapılan 
girişimler sonucunda, Belediye Meclisi tarafından şikâyet konusu edilen husus hakkında 
ivedilikle karar alınarak ilgili çalışmaların başlatılacağı hakkında Kuruma bilgi verilmiştir. 
Bunun üzerine başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Mirasçılara Tebliğ Edilen Emlak Vergisi Borcunun Terkin Edilmesi: 
Başvuran, babasının vefatından sonra veraset ve intikal işlemleri için ilgili Belediye 
Başkanlığına gittiğini, tapuda merhum babası ve annesinin üzerine kayıtlı daire için 2013 
yılından 2019 yılına kadar olan tarih aralığı için emlak vergisi borcu çıkartıldığını, bu borçlara 
ilişkin olarak geçmiş dönemlerde herhangi bir borç tebligatı yapılmadığını iddia ederek söz 
konusu emlak vergisi borçlarının silinmesini talep etmiştir. Kurumca yapılan girişimler 
sonucunda; ilgili belediye başkanlığından konuyla ilgili bilgi belge talep edilmiş, alınan 
cevabi yazıda: başvurucunun belediye tarafından uzlaşma sonucunda belirtilen tutarı ödediği 
ve taleplerinin büyük oranda yerine getirildiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine başvuru 
hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Yersiz Ödeme İddiasıyla Kesilen Aylığın Yeniden Bağlanması ve Yapılan 
Kesintilerin İadesi: Başvuran özetle, eşinin vefat etmesi üzerine müteveffa sigortalının hak 
sahibi olarak kendisine aylık bağlandığını, 2018 yılı Şubat ayında kendisine bağlanan aylığın 
fazla bağlandığı gerekçesi ile kesildiğini belirterek kendisine çıkarılan borcun iptal edilmesi, 
aylığın yeniden bağlanarak kendisinden kesilen miktarın tarafına ödenmesini talep etmiştir. 



‒ 22 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 219)

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

 
 

22 

Başvuruya konu talebin incelenmesi aşamasında öncelikli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığından istenilen bilgiye cevaben; söz konusu hesaplamada ölüm gelirinin hatalı 
hesaplandığı anlaşıldığından, tarafına yersiz ödeme borç kaydı oluşturularak Kurum hatası 
kapsamında faizsiz olarak gelir aylığından kesilerek tahsil edilmeye başlandığı, fazladan 
tahsil edildiği tespit edilen 9.182,95 TL’nin hak sahibine ödenmek üzere PTT Bankasına 
gönderildiği bildirilmiştir. Bunun üzerine başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı 
verilmiştir. 

v Düğün Salonundan Kaynaklanan Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi: 
Başvuran, Mamak Belediyesinin, eski başkanlık binasını düğün salonu olarak kiraya 
verdiğini, düğün salonunun etrafının açık alan olması nedeniyle gürültü kirliliği 
oluşturduğunu, gürültü kirliliği hakkında gereğinin yapılmasını talep etmiştir. İlgili idareden 
alınan bilgide ise başvuruya konu düğün salonuna ilişkin kira sözleşmesinin feshedilerek 
tahliye davası açıldığı dikkate alındığında başvuranın talebinin anılan idare tarafından yerine 
getirildiği anlaşılmaktadır. Bunun üzerine başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı 
verilmiştir. 

v Israrla Hatalı Hesaplanan Emekli Aylığı ile İlgili Düzeltmenin Yapılması: 
Başvuran, 2000 yılı öncesi sigortalı çalışmaları ile ilgili bildirimlerin SGK sistemine 3’er 
aylık dönemlerde yapıldığını, bunun ise başka bir işyerinde çalışmaya başladığı tarih itibarıyla 
aynı döneme denk geldiği için ‘’ÇAKIŞMA’’ ya neden olduğunu, çakışma olduğunda ise 
sistemin dönem dışında kalan gün sayılarını dikkate almadığını, bu nedenle ortaya çıkan gün 
eksikliğinin diğer tüm hesaplama çarpanlarının etkilendiğini belirterek aylık hesabındaki 
hatanın düzeltilmesini talep etmiştir. SGK ile yapılan yazışma sonucunda, yeniden yapılan 
hesaplama neticesinde ortaya çıkan fark tutarının başvurana ödendiği bildirilmiştir. Bunun 
üzerine başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Silah Ruhsatı Verilmesine İlişkin Müracaatın Sonuçlandırılması: 
Başvuran, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun çerçevesinde, 
kuyumculuk mesleğini icra edenlere tanınan silah satın alma ruhsatından yararlanmak 
amacıyla eksiksiz belgelerle birlikte idareye yapmış olduğu başvurunun, hiçbir hukuki 
gerekçe gösterilmeden reddedildiğini belirterek başvurusunu eksiksiz belgelerle yaptığı silah 
satın alma belgesinin düzenlenerek tarafına verilmesini talep etmiştir. Valilik ile yapılan 
yazışma sonucunda gönderilen cevabi yazıda; başvuranın talebinin yerine getirildiği ve 
Valilik Olur’u ile adına silah taşıma ruhsatı düzenlendiği bildirilmiştir. Bunun üzerine 
başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Yalı Önüne Bağlanan Şehir Hatları Gemilerinin Kaldırılması: Şikâyetçi 
vekili, maliki olduğu ve ailesi ile birlikte konut olarak kullandığı İstanbul Boğazı kıyısında 
bulunan bina yakınına, Beykoz İskelesi’ne sefer saatlerinin sona ermesinden sonra 3 adet 
yolcu gemisinin sürekli bir şekilde yan bağlama yaptığını, bu durumun mesai gün ve saatleri 
dışında sürekli tekrarlandığını iddia ederek mağduriyetinin önlenmesini talep etmiştir. İlgili 
kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar sonucunda şikâyete konu olan gemiler hakkında 
sorunun tümden halledilmesi yönünde gerekli çalışmaların başlatılacağı anlaşılmıştır. Bunun 
üzerine başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Terörist Saldırı Nedeniyle Oluşan Mağduriyete İlişkin Tazminat 
Ödenmesi: Başvuran müvekkili tarafından yapılan başvuruda, müvekkillerinin murisinin 
hayatını kaybetmesine neden olan Güvenpark bombalı saldırısı sonucu açılan dava 
neticesinde tazminata hükmedildiği, ancak idarece yasal süre içinde ödeme yapılmadığı söz 
konusu ilama ilişkin İcra Müdürlüğünce icra emri tebliğine rağmen idare tarafından herhangi 
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bir ödemenin yapılmadığı belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucunda 
yeterli ödeneğin sağlanması ile düzenlenen Ödeme Emri Belgesi ile ilgili İcra Dairesi 
hesabına gerekli ödemenin yapıldığı” bildirilmiştir. Bunun üzerine başvuru hakkında Dostane 
Çözüm Kararı verilmiştir. 

v 1994 Yılına Ait Üretim Sözleşmesinin Tarafına Verilmesi: Başvuran, 
Manisa ili Salihli ilçesinde çiftçilikle uğraştığını, 1994 yılından bu yana “tütün ekim 
sözleşmesiyle” tütün üretimi yaparak üretilen tütünleri TEKEL’e teslim ettiğini, SGK 
primlerinin tarım üzerinden ödendiğini, yaklaşık 25 yıl prim ödendiğinin belgelendirilmesi 
halinde emekli olabileceğini, ancak TEKEL idaresinden söz konusu tütün ekim sözleşmesini 
temin edemediğini belirtmiştir. Başvuranın talebinin çözümü amacıyla bulunulan girişimler 
sonucunda 1998'den önceki döneme ait özel firma bilgilerinin ilgili idare tarafından 
başvuranla paylaşıldığı anlaşıldığından, başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Otizmli Çocuğa Sağlık Kurulu Raporu Alınabilmesi İçin Randevu 
Verilmesi: Başvuran; çocuğuna otizm teşhisi konulduğunu, tedavisi için rehabilitasyon 
merkezinde özel eğitim alması gerektiğini, bunun da sağlık kurulu raporu ile olacağını, bu 
nedenle İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin Sağlık Kuruluna başvurduklarını fakat 
hala sonuç alamadıklarını belirterek mağduriyetinin giderilmesini Kurumdan talep etmiştir. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince Kuruma 
gönderilen yazıdan başvuranın talebine karşılık ÇÖZGER Raporu için randevu verildiği 
anlaşılmıştır. Bunun üzerine başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Sehven Noksan Yapılan Ders Muafiyetinin Düzeltilmesi: Başvuran, 2018-
2019 Eğitim Öğretim yılında DGS ile kayıt yaptırdığı okulunda ders muafiyet başvurusu 
çerçevesinde, sadece üç dersten güz dönemi için muaf tutulduğunu, ancak söz konusu 
derslerden bahar döneminde muaf sayılmadığını, ilgili derslerden muafiyetinin sağlanarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. İlgili idare ile yapılan yazışma sonrasında gelen 
cevabi yazıda, yapılan incelemelerde ilgili derslerin dönemlik değil yıllık olduğu anlaşılmış 
ve sehven sadece Güz Dönemi için yapılan muafiyetinin Bahar Dönemi içinde yapılarak ilgili 
derslerden muaf tutulmasının uygun olduğuna…” karar verildiği bildirilmiş ve talep 
karşılanmıştır. Bunun üzerine başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Mobbing İddiaları ve Üst Hakkında Soruşturma Açılması: Başvuran 
Sosyal Sigortalar Denetmeni olarak ……… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde çalışmakta 
olduğunu, bulunduğu kurumda çeşitli şekillerde mobbinge uğradığını belirtmiş ve kendisine 
uygulanan mobbingin tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü hakkında soruşturma 
açılmasını talep etmiştir. SGK ile yapılan yazışma sonucunda Mobbing Mücadele 
Komisyonunda konunun görüşüldüğü, “Rehberlik ve Teftiş Komisyonu Başkanlığınca 
yürütülen inceleme neticesinde konunun değerlendirileceği” nin ifade edildiği belirtilmiş ve 
başvuranın konuya ilişkin talebinin ilgili idarece yerine getirildiği anlaşılmıştır. Bunun 
üzerine başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v CİMER/BİMER’e Önceki Yıllarda Yapılan Başvuru Kayıtlarının 
Verilmesi: Başvuran, 2011-2016 tarihleri arasında yapmış olduğu BİMER ve CİMER 
başvurularına ilişkin kayıtların tarafına verilmesini talep etmektedir. Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Dairesi Başkanlığı ile yapılan yazışma sonucunda Başvuranın CİMER başvuruları 
Kuruma gönderilmiş, BİMER başvuruları için ise en kısa zamanda e-Devlet ve 
www.cimer.gov.tr adresinden sorgulama açılacaktır…” şeklinde yanıt verilmiştir. Bunun 
üzerine başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 
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v İlgili Kamu Kuruluşu Tarafından Kişi Alacağının Ödenmesi: Başvuran, 
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde Polis Memuru olarak görev yapmakta iken, istifa etmesi 
nedeniyle zimmetinde bulunan zati demirbaş tabanca ile beraberindeki malzemeleri teslim 
ettiğini, teslim edilen zati demirbaş tabancanın bedeli olan ve kendisi tarafından peşin olarak 
ödenen miktarın iade edilmesi için başvurduğu kurumlardan cevap alamadığını belirterek 
tabanca bedelinin kendisine iadesi ile başvurularına cevap vermeyen kamu görevlileri 
hakkında gerekli yasal işlemin başlatılması talebiyle Kuruma başvuru yapmıştır. Kurumca 
İdarenin ödemeyi geciktirmesinin sebepleri öğrenilerek başvurana aktarılmış ve kendisi 
tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler anlatılmıştır. Bunun üzerine başvuru 
hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Yola Komşu Mülk Sahibi Tarafından Yolu Daraltacak Şekilde Yapılan 
Bahçe Duvarının Kaldırılması: Başvuran, köy anayolunun, yola komşu mülk sahibi 
tarafından duvar örülmek suretiyle daraltıldığını, köy yolunun eski haline getirilmesi için 
konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Kurumun girişimleri neticesinde 
idare tarafından şikâyete konu talebin yerine getirildiğinin beyan edilmesi karşısında, dostane 
çözüm kararı verilmiştir. 

v Şehit Çocuğunun 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında 
Oturduğu Evin Rayiç Kira Bedelinin Tespiti: Başvuran, şehit çocuğu olarak maaş almakta 
olan bir öğrenci olduğunu, şu anda oturduğu dairede, şehit ailelerine tanınan kira yardımından 
faydalanmak için Pendik Belediyesinden söz konusu dairenin rayiç kira bedelinin tespitini 
talep ettiğini, İdarece gerekli araştırma yapılmadan ve ortalama kira bedeli tespit edilmeden 
rayiç bedel tespitinin yapıldığını iddia ederek ikametgah adresinin rayiç kira bedelinin 
tespitinin yeniden yapılması talep etmiştir. İlgili idareden temin edilen bilgi ve belgeler ve 
yapılan inceleme sonucunda; bahsi geçen yerdeki kira bedelinin yeniden tespit edildiği ve 
başvuranın mağduriyetinin giderildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine başvuru hakkında Dostane 
Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Çocuğun Katıldığı Yarışma Sonuçları ile İlgili Bilgi Edinme Talepleri: 
Başvuran, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Birlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen 
"15 Temmuz Mehmet Akif ve Vatan" konulu bir yarışmaya katıldığını, uzun bir süre 
geçmesine rağmen yarışma ve sonuçları hakkında hiçbir bilgi verilmediğini belirtmiştir. 
Kurumca Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçilmiş; yetkili kişinin başvuran çocuk ile 
iletişim kurması ve çocuğa gerekli açıklamalarda bulunması sağlanmıştır. Bunun üzerine 
başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Okul Yolunun Düzenlenmesi ve Okul Bahçesine Oyun Sahalarının 
Yapılması: Kuruma yapılan başvuruda başvuran çocuk okullarının arka bahçesinde halı saha 
olmasını çok istediklerini ifade ederek okul bahçesinin düzenlenerek halı saha yapılmasını 
talep etmiştir. Kurum tarafından ilgili idarelerle iletişime geçilmesi sonucunda; belediye 
tarafından okul yolunda düzenlemeye gidildiği, Tokat Valiliğinin girişimi ile okul bahçesine 
futbol ve basketbol sahası yapılması kararı alındığı, ifade edilmiştir. Bunun üzerine başvuru 
hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Özel Hastanede Yazılan Gözlük Sonucunda Uğranılan Zararın Tazmini: 
Başvuran, özel bir hastaneye göz muayenesi olduğunu, sonucunda gözlük aldığını, ancak 
numaralar yanlış yazıldığı için gözlüğü kullanamadığını, başka hastanede tekrar muayene 
olduğunda ölçümün yanlış yapıldığının anlaşıldığı, yanlış ölçüm yapan doktora tekrar 
gittiğinde çeşitli hakaretler işittiğini belirtmiştir. Hastane Müdürü ve başvuran ile telefon 
görüşmeleri yapılmış, Hastane Müdürü tarafından başvuran hastaneye davet edilerek şikâyet 
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konusunun çözüme kavuşturulduğu telefon ile tarafımıza bildirilmiştir. Bunun üzerine 
başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Uzun Süredir Yanmayan Sokak Lambalarının (Kule Projektör) 
Onarılması: Başvuran, ikamet ettiği bölgede yıllardır yanmayan 2 adet kule projektör 
bulunduğunu, konuyla ilgili sorumlu kurumun belirlenmesini ve şikâyetinin 
sonuçlandırılmasını talep etmiştir. İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde yapılan yazışmalar 
neticesinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin konuyla ilgili olarak sorumluluk üstlenerek 
sorunun giderilmesi için gerekli çalışmaları yaptığı anlaşıldığından, başvuru hakkında 
Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Memuriyet Öncesi Sigortalı Sürelerinin Memuriyet Hizmetleriyle 
Birleştirilmesi: Başvuran, Adalet Bakanlığına bağlı bir ceza infaz kurumunda teknisyen 
olarak görev yaptığını, memuriyet öncesi çalışmış olduğu sürelerin memuriyetten sayılması 
ile ilgili olarak hizmet birleştirmesi ve buna bağlı olarak intibakının yapılmasını talep 
etmektedir. Başvuruya ilişkin olarak, ilgili idare ile yapılan yazışmada başvuru konusunun 
uzlaşma ile çözülmek istendiği ifade edilmiş ve idarenin uzlaşmaya olumlu yaklaşması 
neticesinde sorun uzlaşmayla çözülmüştür. Bunun üzerine başvuru hakkında Dostane Çözüm 
Kararı verilmiştir. 

v Haksız Yere Ödendiği İddia Edilen Tarımsal Desteğin Kesilmesi: Başvuran 
kendisinin de müdahil olduğu davada, davalı olan taşınmaz için yapılan tarım 
desteklemesinden hiç kimseye bir ödeme yapılmaması gerektiğini, İlçe Tarım Müdürlüğüne 
bu konuda yaptığı müracaatına rağmen ödemelerin devam ettiğini belirtmiştir. İlgili kurumla 
yapılan yazışma sonucunda, üreticilerin söz konusu taşınmazlardaki üretimlerinin destekleme 
harici bırakılacağı, hususları ifade edilmiştir. Bunun üzerine başvuru hakkında Dostane 
Çözüm Kararı verilmiştir. 

v İptal Edilen Çevre Görevlisi Belgesinin Yeniden Verilmesi: Başvuran, 
“Çevre Görevlisi Belgesinin” haksız yere iptal edildiğini iddia ederek söz konusu belgenin 
yeniden verilmesi talebiyle Kuruma başvurmuştur. Konu ile ilgili yapılan yazışmalarda ilgili 
Genel Müdürlüğün cevabi yazısında; başvuranın iptal edilen “Çevre Görevlisi Belgesinin” 
iptal hükmünün kaldırılarak, geçerli olduğuna karar verildiği bildirilmiştir. İdare tarafından 
başvuruya konu talebin yerine getirildiği anlaşılarak Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Emeklilere Verilen Bayram İkramiyesi Nedeniyle Kesilen “Evde Bakım 
Ücreti” nin Yeniden Ödenmesi: Başvuran, engelli eşi için yapılan “evde bakım yardımının” 
hanede kişi başına düşen gelir hesabının bayramlarda verilen ikramiyeler sebebiyle ilgili 
mevzuatta belirtilen tutardan yüksek olması sebebiyle kesildiğini, yapılmayan ödemenin yasal 
faiziyle birlikte geri ödenmesini ve söz konusu yardımın yeniden bağlanmasını talep etmiştir. 
Kurumca gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; başvuranın talebi yerine getirildiğinden 
Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Hükümözlünün Başka Bir Ceza ve İnfaz Kurumuna Nakli Sonrasında 
Beraberinde Getirdiği Kitapların Kendisine Verilmesi: Başvuran, kendi isteği ile nakil 
yoluyla bir ceza ve infaz kurumundan ayrılırken yanında getirdiği kitaplarının faturaları 
olmadığı için yeni geldiği ceza infaz kurumuna kabul edilmediğini belirtmektedir. İlgili 
kurum ile yapılan yazışma neticesinde söz konusu kitapların Eğitim Kurulu Başkanlığı 
tarafından incelendikten sonra kendilerine teslim edildiği belirtilmiştir. Başvuru hakkında ise 
Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Dul ve Yetim Aylığının Bağlanma Usulünün Bildirilmesi: Başvuran, vefat 
eden babasının annesine bağlanan aylığında, babasının vefat ettiği ayın bir ayı tamamlamayan 
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günleri için annesine ödeme yapılması gerekip gerekmediği konusunda bilgi talep etmektedir. 
Kurumumuzun girişimleri sonucunda emekli maaşı ödeme tarihleri ile maaşın hak edildiği 
dönemlerin ne şekilde belirlendiği hususunda başvuran bilgilendirilmiştir. Başvuru hakkında 
ise Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Gürültü Kirliği ve Rahatsız Edici Diğer Uygulamaların Önlenmesi: 
Başvuran, ikametgahının bulunduğu sokakta çeşitli sebeplerle oluşan gürültüden şikayet 
etmiştir, Kurumumuzca yapılan girişimler sonucunda sorumlu işletmelere para cezası 
kesilerek gürültü standart değerlerine dönüş sağlanmıştır. Böylece Başvuru hakkında Dostane 
Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Hükümlü Anne ve Babasının Aynı İle Nakli: Başvuran, annesinin Erzurum 
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olduğunu, babasının ise Tokat T Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olduğunu, kendisinin ise Erzurum’da ikamet etmesi sebebi ile 
Tokat’a ziyaretlerin zor olduğunu belirtmiştir. Kurumumuzun girişimleri ile talep karşılanmış 
ve başvurucunun babası da annesi ile aynı kuruma nakledilmiş, başvuru hakkında ise Dostane 
Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Usta Öğreticilikte Geçen Sürelerinin SGK Hizmet Kapsamına Alınması: 
Başvuran, Tarsus Çıraklık Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak ücret karşılığında ders 
verdiğini ancak sigorta prim bildirgesinin verilmediğini, bu nedenle oluşan mağduriyetinin 
giderilmesini talep etmiştir. Kurumun girişimleri sonucunda söz konusu işe ait giriş bildirgesi 
ve prim SGK tarafından sisteme girilmiş ve başvuru hakkında Dostane Çözüm kararı 
verilmiştir. 

v Yedi Aydır Bağlanmayan Ölüm Aylığının Bağlanması: Üniversite öğrencisi 
olan başvurucu vefat eden babasından dolayı ölüm aylığı talep etmiştir. Kurumun 
girişimleriyle talep Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yerine getirilerek mağduriyet 
giderilmiş ve başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Mahkeme Kararına İstinaden Karar Harcının İade Edilmesi: Başvuran 
mahkeme kararı ile iade edilmesinde hükmedilen harcın hesabına geçmesini talep etmiştir. 
Kurumca yapılan yazışmalar sonucunda yapılan yanlışlık düzeltilerek söz konusu harç iadesi 
ilgilinin hesabına geçirilmiştir. Başvuru hakkında ise Dostane Çözüm kararı verilmiştir. 

v Hükümlünün Down Sendromlu Oğluyla Özel Alanda Görüşme Talebi: 
Başvurucu kalabalık gürültülü ortamından dolayı açık görüşlerde oğlunun korkarak kendisiyle 
görüşmediğini belirterek özel alanda görüşme talebinde bulunmuştur. Kurumun girişimleri ile 
daha uygun bir cezaevine başvurucunun nakli gerçekleştirilerek oğlu ile görüşebilmesi için 
gerekli ortam oluşturulmuştur. Bu nedenle söz konusu başvuru için Dostane Çözüm Kararı 
verilmiştir. 

v Prim Ödeme Gün Kayıtlarının Düzeltilmesi: Başvurucu Tarım sigortasına 
tabi olduğu dönemdeki prim gün sayısının SGK kayıtlarına geçmemesi sebebiyle başvuruda 
bulunmuştur, Kurumca yapılan girişimler sonucunda SGK tarafından şikayet konusu çözüme 
kavuşturularak Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Riskli Yapı Kararına Uygun Olarak Yıkım İşleminin Gerçekleştirilmesi: 
Başvuran, Afyonkarahisar İli Merkez Marulcu Mahallesinde bulunan taşınmazın riskli yapı 
olarak tespit edilmesi sonucunda yıkılması için Kuruma başvurmuştur, Kurumca 
Afyonkarahisar belediyesinden alınan bilgiye göre yıkım işlemlerine başlandığı anlaşılarak 
Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

v Okulda Erkek Öğrenciler İçin Soyunma/Giyinme Odası Oluşturulması: 
Ortaokul öğrencisinin okullarında erkek öğrenci soyunma odası bulunmaması nedeniyle sorun 
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yaşadıklarına dair başvurusu üzerine ilgili öğrenci ve okul ile iletişime geçilerek sorun 
“Dostane Çözüm Kararı” alınarak çözülmüştür. 

v Okul Sıralarının Tek Kişilik Hale Getirilmesi: Bir öğrencinin okul 
sıralarının tek kişilik olmasına dair talebi değerlendirilmiş, talebin aslında yanındaki 
öğrencinin dikkatini dağıtması neticesi gerçekleştirildiği anlaşılmış, öğretmeni ve okul 
yönetiminin katkılarıyla sorun “Dostane Çözüm Kararı” alınarak çözülmüştür. 

v İlgilinin İradesi Dışında Yapılan Geçici Görevlendirmenin İptal Edilmesi: 
İlçe Tarım Müdürlüğü’nde çalışırken Valilik yazısına istinaden İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne 
geçici görevli gönderilen başvurucunun görevine iade edilmesine ilişkin talebi, ilgili 
Kaymakamlıkla değerlendirilerek geçici görevlendirilmesi iptal edilmiş, sorun “Dostane 
Çözüm Kararı” alınarak çözülmüştür. 

v Çevre Düzenlemesi ve Yapı Kullanma İzni Verilmesi: Başvuran, satın almış 
olduğu dairenin bulunduğu apartman dairesinin çevre düzenlemelerinin yapılmaması neticesi 
“Yapı Kullanım İzin Belgesi” alamadığı belirterek sorunun çözülmesini talep etmiş, ilgili 
belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak sorunların 
giderildiği bildirilmiş, Yapı Kullanım İzin belgesi alınmasına mani bir durumun olmadığı 
ifade edilmiştir. Sorun “Dostane Çözüm Kararı” alınarak çözülmüştür. 

v Arazi Toplulaştırma İşlemlerinin Hızlandırılması: Sulama sahasında olan 
arsa ve arazilerinin hak sahiplerine dağıtılmadığı, toplulaştırma işlemlerinin bir an önce 
yapılarak mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin başvuru hakkında, ilgili birimler ile irtibata 
geçilerek sorunun giderildiğine ilişkin yazıları üzerine “Dostane Çözüm Kararı” verilmiştir. 

v Yağmur Suyu Deşarjının Sağlanması: İşyerinin bulunduğu alanda yağmur 
sularının atık su sistemine bağlı olmadığı, bu sebeple mağdur oldukları ve konunun 
incelenmesini istedikleri başvuru üzerine İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünde 
bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, Kurumun İstanbul bürosu tarafından yerinde inceleme 
yaparak karşılıklı taraflar arasında uzlaşı sağlanmıştır. Başvuru hakkında “Dostane Çözüm 
Kararı” verilmiştir. 

v Taşınmazların İntifa Hakkının Vakfa Devredilmesi: Başvuran, Hatay 
Altınözü Tokaçlı Köyü Rum Ortodoks Kilisesi Vakfına ait taşınmazların ilgili belediyeye 
tahsisi neticesinde buralardan fayda sağlayan Hristiyan cemaati(Köy Halkı)’nin zarar 
göreceğini ifade ederek taşınmazların tekrar Kilise Vakfına iade edilmesi talebi için gerekli 
yazışmalar yapılmış, ilgili belediyenin mülkiyetinin devrinin mümkün olmadığı fakat intifa 
hakkı kapsamında ilgili vakfa bu taşınmazların devrinin mümkün olabileceğine ilişkin yazısı 
üzerine başvuru hakkında “Dostane Çözüm Kararı” verilmiştir. 

v Öğrencinin Okul Birinciliği Bilgisinin MEB e-Okul Sistemine Girilerek 
Birincilik Tercih Hakkından Yararlandırılması: Başvuran, MEB e-okul sistemine okul 
birinciliğinin girilmemiş olması nedeniyle mağdur olduğunu ifade ederek e-okul sisteminde 
birinciliğinin görünmesi ve ÖSYM tarafından okul birinciliğinin onaylanması talebiyle 
Kuruma başvurması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı,  ÖSYM ve ilgili ile eşzamanlı olarak 
irtibata geçilerek sorun çözülmüş, başvuru hakkında “Dostane Çözüm Kararı” verilmiştir. 

v 7143 sayılı Öğrenci Affı Kanunu Gereği Öğrencinin İkametgâhının 
Bulunduğu Şehirdeki Üniversiteye Yatay Geçiş İmkânı Verilmesi: Kuruma yapılan, 
Öğrenci Af Kanunu uyarınca ikamete yakın şehirdeki üniversiteye eşdeğer diploma alabilmek 
amacıyla yatay geçiş talep eden başvuru üzerine ilgili üniversiteye dostane çözüm önerisinde 
bulunulmuş, tekrar değerlendirileceği yönündeki yazı ve talebin ilgili idare tarafından 
karşılanması neticesinde “Dostane Çözüm Kararı” verilmiştir. 
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v KYK Tarafından Kesilen Bursun Yeniden Bağlanması: Dört yıllık süre 
boyunca burs alması gerekirken bursun erken kesilmesi neticesi mağdur olduğunu belirten bir 
üniversite öğrencisin talebi üzerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş ve 
sorun çözülmüş, sorun hakkında “Dostane Çözüm Kararı” verilmiştir. 

v Geçici Kimlik Belgesiyle Girdiği İçin Geçersiz Sayılan Açıköğretim 
Fakültesi Ara Sınavının Geçerli Sayılması: Kimliğini kaybettiği için ilgili Nüfus 
Müdürlüğünde geçici kimlik belgesi çıkartarak Açıköğretim sınavlarına girdiğini, fakat sonuç 
açıklandığında iki oturumda ihlal olduğu gerekçesiyle puanının hesaplanmaması neticesinde 
mağdur olduğunu beyan eden başvurucunun talebi üzerine Anadolu Üniversitesi ile gerekli 
yazışmaların yapılarak sorunun giderildiği anlaşılmıştır. Sorun hakkında “Dostane Çözüm 
Kararı” verilmiştir. 

v Tarımsal Sulama Kooperatifi Elektrik Borcunun Taksitlendirilmesi ve 
Elektriğin Kullanıma Açılması: Konya/Sarayönü Kuyulusebil Köyü Sulama Kooperatif 
üyesi çiftçilerin elektrik borçlarının taksitlendirilmesi, elektrik abonmanlık teminat bedelinin 
makul seviyeye çekilmesi ve yeniden elektrik verilmesine yönelik talebi incelenmiş, taraflarla 
yapılan görüşmelerle ilgili elektrik dağıtım şirketiyle uzlaşma sağlanmıştır. Sorun hakkında 
“Dostane Çözüm Kararı” verilmiştir. 

v Otomobil Sporları Yarışmalarında Görev Yapan Gözetmene Yapılan 
Eksik Ödemenin Tamamlanması: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED) 
tarafından görevlendirilen bir personelin eksik ödeme aldığına ilişkin talebi üzerine yapılan 
görüşme ve yazışmalar sonucu gerekli ödemelerin yapıldığı, başvurana bilgi verildiği tespit 
edilmiştir. Sorun hakkında “Dostane Çözüm Kararı” verilmiştir.  

v Engelli İşçinin Nakil Talebinin Yerine Getirilmesi: Engelli işçi kadrosunda 
sürekli çalışanın sağlık sorunları yaşadığı, olduğu yerde hastalığına uygun hastane olmaması 
nedeniyle ailesinin bulunduğu yere naklen tayin edilmesine ilişkin sorunu ilgili yerlerle 
görüşülerek “Dostane Çözüm Kararı” ile çözülmüştür. 

v Hükümözlünün Babasının İkamet Ettiği ile Naklinin Sağlanması: Kaldığı 
cezaevinden ailevi nedenlerden dolayı nakil talebinde bulunan başvurucu hakkında gerekli 
yazışmalar yaparak Ceza İnfaz Kurumunca nakli sağlanmış, sorun “Dostane Çözüm Kararı” 
ile çözülmüştür. 

v Hatalı Girilen Meslek Kodunun Düzeltilmesi: Hatalı meslek kodu girilmesi 
üzerine mağdur olan sağlık personeli hakkında ilgili bakanlıklar nezdinde yazışmalar yapılmış 
Fırat Üniversitesi hastanesince gerekli düzeltmenin yapılacağı belirtilmiştir. 

v İstifa Öncesi Döneme Ait Performans Ücretinin Ödenmesi: PTT’de 
sözleşmeli memur olarak çalışırken istifa eden ancak son çalıştığı günlere ait ödemenin 
yapılmadığına ilişkin başvuru incelenmiş, alınan gönderme kararına ilgili idare, yapılan 
mevzuat değişikliği nedeniyle ödemelerin yeniden yapılacağı hususunu Kuruma bildirilmiştir. 

v Otizm Tanılı Çocuğun Özel Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması: 
Başvuranın otizm tanılı oğlu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yerleştirilen sınıfın 
şartlarının kötü olduğunu, bu nedenle imkânın daha iyi olduğu ikametine yakın bir okula 
yerleştirilmesi talebi üzerine oğlu belirtilen şartları taşıyan bir okula yerleştirilmiştir. 

v Doğalgaz Sayacının Değiştirilmesi Sonucunda Eski Sayaçta Yüklü 
Bulunan Doğalgazın Yeni Sayaca Yüklenmesi: Doğalgaz sayacının sağlam olmasına 
rağmen kendisinden habersiz değiştirildiğini beyan eden başvurucunun talebi ilgili gaz 
dağıtım şirketiyle irtibata geçilerek eski sayaçtan kalma bakiyelerinde yüklenerek sorunun 
giderilmesi ve ilgiliye bilgi verilmesi sağlanmıştır. 
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v Başka Bir İlde Hükümlü Bulunan Eşinin Yanına Nakil ve Eşinin Yanında 
Bulunan Oğlunun Bez, Mama, İlaç vb. İhtiyaçlarının Karşılanması: Kendisi ve eşinin 
farklı cezaevlerinde olmasından dolayı sıkıntı yaşandığını beyan ederek eşinin bulunduğu 
cezaevine nakil ve annesi ile cezaevinde bulunan çocuklarının bez vb. giderlerinin 
karşılanmasına ilişkin talebi ilgili kurumlarla görüşülerek çözülmüş, nakil talebi ile 
çocuklarının bez vb. ihtiyaçların karşılanması sağlanmıştır. 

v Hastaneye Çocuk Psikiyatristi Atamasının Yapılması: Engelli oğluna rapor 
almak için gittiği Sakarya E.A.H.’de çocuk psikiyatristinin olmaması nedeniyle mağdur 
olduklarını belirten başvuru üzerine alınan gönderme kararı uyarınca Sağlık Bakanlığı 
tarafından bir uzman hekimin hastaneye göreve başladığı bildirilmiştir. 

 

1.5.2 Tavsiye Kararlarıyla Sağlanan Katma Değer 

 
İlgili kanun ve yönetmelikle Kuruma verilen görev sonucu yapılan inceleme ve 

araştırma neticesinde Hatalı davranıldığının kabulü, zararın tazmini, işlem yapılması veya 
eylemde bulunulması, mevzuat değişikliğinin yapılması, işlemin geri alınması, kaldırılması, 
değiştirilmesi veya düzeltilmesi uygulamanın düzeltilmesi, uzlaşmaya gidilmesi, tedbir 
alınması gibi hususları içeren tavsiye kararı verebilmektedir. Ayrıca yaptığı hakkaniyete 
uygunluk denetimi, iyi yönetim ilkeleri açısından değerlendirme imkânları da mevcuttur. Bu 
hususlardaki örneklerde aşağıdaki gibidir. 

1.5.2.1 Hakkaniyete Uygunluk Denetimleri 
Anayasa ve kanunlarda belirlenen çerçeveler içerisinde idarenin her türlü eylem ve 

işlemine karşı hukuka uygunluk denetimiyle yetinmeyip, hakkaniyete aykırılık tespiti de 
yapabilmektedir.  

v Sözlü Sınava Çağrılmada Yaşandığı İddia Edilen Hususlar: Ek ders ücreti 
karşılığı çalışan sözleşmeli öğretmen atamalarında KPSS puanına göre sözlü sınava 
çağrılmasının kanuna aykırı olmadığı, sigorta primlerinin hesaplanması ve bildiriminde farklı 
uygulamalar yapılmasının hakkaniyete uygun olmadığına ilişkin karar alarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’na tavsiye kararı verilmiştir. 

v İhale İş ve İşlemlerde Alındı Belgesinin Verilmesi: Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde düzenlenen bir ihalede, fiyat tekliflerinin hangi gün ve saatte alındığına 
ilişkin belge verilmemesinin ihaleye fesat karıştıracağı ve rekabet ortamını bozacağını beyan 
ederek bilgi isteyen başvuruyla ilgili olarak gerekli araştırmalar yapılmış, hakkaniyet ilkesi 
gereği her istekliye bu belgenin verilmesi yönünde ilgili üniversiteye tavsiyede bulunulmasına 
karar vermiştir. 

v Nüfus Cüzdanının Kaybedilmesi Sebebiyle Sınava Girilememesi: KPSS 
Sınavı günü kimliğini kaybeden vatandaşın sınav günü Nüfus Müdürlüğü’nün kapalı 
olduğunu ve mağdur edildiğini belirterek sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını isteyen 
başvuru için ÖSYM Başkanlığı ile irtibat kurulmuş, nöbetçi Nüfus Müdürlüğü uygulamasının 
hayata geçirilmesine yönelik ÖSYM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na tavsiye de 
bulunulmasına karar verilmiştir. 

v Noter İşlemlerinden Kaynaklı Ücretlerin Kredi Kartı/Banka Kartı ve 
İnternet Aracılığıyla Ödenebilmesi: Başvuran, noterlik işlemlerinin sadece nakit ödeme ile 
yapılabildiğini, küsuratlı ödemelerde para üstü ödenmesinde sıkıntı yaşanabildiğini belirterek 
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vatandaşa ödeme kolaylığı sağlamak için noter işlemlerinde kredi kartı/ banka kartı ve 
internet ortamında ödeme yapılabilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve yeni 
açılacak noterliklerde bu hususun ön şart olarak zorunlu tutulmasını talep etmiştir. Yapılan 
inceleme neticesinde; noterlik işlemlerinin nakit olarak ödenmesinin yanı sıra kredi 
kartı/banka kartı ve internet aracılığı ile de ödenebilmesine ilişkin mevzuat değişikliği de 
dâhil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması hususunda Türkiye Noterler Birliğine 
Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v 28 Şubat Sürecinde TSK’dan İlişiği Kesilen ve 6191 Sayılı Kanun 
Kapsamına Alınmayanların Mağduriyetlerinin Telafisine Yönelik Kapsamlı 
Düzenlemeler Yapılması: Dernek başvurusunda, geniş kapsamlı bir düzenleme yapılarak 28 
Şubat mağduru bütün asker personelin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. 
Başvuran derneğin talepleri doğrultusunda 6191 sayılı Kanunda gerekli yasal değişikliklerin 
yapılması, 6191 sayılı Kanun kapsamına; oluşturulacak komisyonlar tarafından mağduriyeti 
tespit edilen personelin (Türk Silahlı Kuvvetlerinden Askeri Ceza Kanununun 30 uncu 
maddesindeki fiillerinden dolayı ilişiği kesilenler ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmayı 
gerektiren bir suçtan dolayı kesinleşmiş cezai mahkûmiyet hükmüne dayanılarak tesis edilen 
işlemlerle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere) ayırma işleminin şekline bakılmaksızın dâhil 
edilmesi yönünde yasal değişiklik yapılması çalışmasında bulunulması için İçişleri Bakanlığı 
ile Milli Savunma Bakanlığına, ayrıca Milli Savunma Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili 
paydaşların bir araya gelerek mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli düzenlemelerin 
yapılabilmesi için Milli Savunma Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı Sorularının Erişime Açılması: Başvuran, 
açık uçlu sorulardan oluşan “Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının Yan Dal Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı” sorularının erişime açılmadığını ifade ederek söz konusu sınavın soru 
kâğıdı ve cevap anahtarının adayların erişimine açılmasını talep etmiştir. Başvuranın iddiaları, 
ilgili idarenin açıklamaları, konuyla ilgili mevzuat hükümleri ile dosya kapsamındaki bilgi ve 
belgeler birlikte değerlendirildiğinde; Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının Yan Dal 
Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı gibi açık uçlu sorular sorularak gerçekleştirilen YDUS’ların 
soru ve cevaplarının, çoktan seçmeli sorular sorularak gerçekleştirilen diğer YDUS’larda 
olduğu gibi adayların erişimine açılması hususunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.  

v Sürekli İşçi Kadrosuna Geçişin Sağlanması: Başvuran, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığında ek ders ücreti karşılığında çalışmakta olduğunu, 2017 Mart ayında 
“Aile Sosyal Destek Programı” alımları için yapmış olduğu başvurusu sonucunda 24/11/2017 
tarihinde 5 inci yedek olarak kazandığını, sigorta girişi 11/12/2017 tarihinde yapıldığı için 
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından işçi kadrosuna geçiş talebinin 
reddedildiğini belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Sürekli işçi kadrolarında 
istihdam edilme talebi açısından başvuran hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ilgili hükümlerinin uygulanması için işlem tesis edilmesi hususunda Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v SGK’nın Fatura Bedelleri Üzerinden Kesinti Yapılmaması: Başvuran, 
Diyarbakır’da faaliyet gösteren …….. Merkezinin sahibi olduğunu, 2018 yılında Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayıp MEDULA sistemine geçtiğini, evraklarda en ufak 
bir eksiklik olduğu zaman SGK’nın kesinti yaptığını, son ayda da 2.500,00 TL kesinti 
yapıldığını, sözleşmeyi Ankara’da imzaladığı için itiraz durumunda Ankara’ya gitmek 
zorunda kaldığını, bu durumun kendisini maddi ve manevi zarara uğrattığını belirterek söz 
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konusu ödemelerle ilgili iş ve işlemlerin Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
bünyesinde yapılmasını, ayrıca SGK’nın ödemelerde kesinti yapmamasını talep etmiştir. 
Başvuru kapsamında yapılan incelemeler neticesinde, mevzuat ve tarafların imzaladığı 
sözleşme hükümleri gereğince, idarenin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirdiği, 
başvurandan yapılan kesinti işlemlerinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatine 
varılmıştır. Faturalardan kesinti yapılmaması talebinin reddiyle birlikte, SGK ile sözleşmesi 
bulunan ve Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren satış merkezlerinin, fatura ve eki belgelerle 
ilgili tüm iş ve işlemlerinin, Diyarbakır ilinde yapılması, eğer bu mümkün değilse herhangi 
bir itiraz durumunda değerlendirmenin faaliyet gösterilen ildeki Sosyal Güvenlik Merkezinde 
yapılabilmesine yönelik işlem tesis edilmesi yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 
Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v Emlak Vergisi Uygulamasının Düzeltilmesi: Başvuran, Darıca Belediyesi 
sınırları içinde tarım alanında bulunan … pafta, … nolu parseldeki 9700 m2 arazi içerisinde 
kendisine ait 427m2 hissesinin bulunduğunu, 1998 yılından bugüne kadar anılan yerin Darıca 
Belediyesi tarafından imar parseli gibi değerlendirilerek yüksek meblağda emlak vergisi 
alındığını, bu durumun düzeltilmesi için defalarca sözlü ve yazılı olarak yaptığı başvurulardan 
sonuç alamadığını ifade ederek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Başvuranın 
iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte 
değerlendirildiğinde; hakkaniyet ilkeleri gereğince mezkûr taşınmazın tasarrufunun kısıtlı 
olduğunun kabul edilerek emlak vergisinin 10’da 1 oranında uygulanması ve başvuran adına 
kayıtlı taşınmazdan tahsil edilen emlak vergilerinin; başvuranın emlak vergisi borçlarının 
yapılandırılmasından yararlanması halinde ise, buna ilişkin kanun hükümleri ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesindeki zamanaşımı süresi dikkate alınmak suretiyle 
yeniden hesaplanarak, gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması için Darıca Belediye 
Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v Başvuranın İade Ettiği Tutarın Yasal Faizi İle Birlikte Tarafına 
Ödenmesi: Başvuran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görev yapmakta iken 672 sayılı KHK 
ile kamu görevinden çıkartıldığını, Bakanlığın 21/09/2016 tarihli ve 5214 sayılı yazısı ile 
memuriyetten çıkarılması nedeniyle Ağustos 2016 aylığının 13 günlük miktarına tekabül eden 
2.773,71 TL’ sinin iadesinin istenildiğini, ödemenin 26/09/2016 tarihinde 2.792,00 TL olarak 
yapıldığını, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun 07/06/2018 tarihli ve 
2018/19424 sayılı kararı ile başvurusunun kabul edilerek kamu görevine iadesinin 
gerçekleştiğini, söz konusu Bakanlığa başvurarak iade ettiği miktarın yasal faiziyle birlikte 
tarafına ödenmesini talep ettiğini, ancak talebinin reddedildiğini belirterek 26/09/2016 
tarihinde ödemesi gerçekleştirilen tutarın iadesini talep etmiştir. Başvuranın talebinin reddiyle 
birlikte, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi itibari ile benzer durumda 
olan kişiler bakımından farklı uygulamalara sebebiyet verdiği dikkate alınarak söz konusu 
farklılıkların giderilmesi yönünde mevzuat çalışması yapılması için Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar 
verilmiştir. 

v Feshedilen Yapım İşi Sözleşmesine İlişkin İdari İşlemin İptal Edilmesi: 
Başvuran, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilen inşaat işinin yüklenicisi olduğunu, idare tarafından sözleşmenin tek taraflı 
olarak feshedildiğini belirterek; usule aykırı, sebepsiz ve hukuki dayanaktan yoksun olarak 
feshedilmesine ilişkin idari işlemin iptal edilmesini ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı Geçici 4 üncü madde 
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kapsamında tasfiye yapılmasını talep etmiştir. Sözleşmenin feshedilmesi neticesinde kurum 
zararı olarak hesaplanan tutarın tekrar gözden geçirilmesi hususunda Et ve Süt Kurumu Genel 
Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v Açılması Planlanan Özel Hastane İçin Ön İzin Verilmesi: Başvuran, açmayı 
planladığı özel hastane için Özel Hastaneler Yönetmeliği uyarınca Sağlık Bakanlığına ön izin 
başvurusunda bulunduğunu, işlemler devam ederken anılan Yönetmelikte yapılan değişiklikle 
birlikte ön izin işlemlerinin 2 yıllık süreyle sınırlandırıldığını, 11/07/2015 tarihine kadar ön 
izin için gerekli işlemleri yetiştiremediğinden Bakanlıktan ek süre talep edildiğini, ancak bu 
talebinin kabul görmediğini, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca beş yıllık süre içinde ön ruhsat alamamış olanlara eksiklerini 
tamamlayıp ruhsat alabilmeleri için yeni bir imkân tanındığını, yine aynı maddenin dördüncü 
fıkrasında 31/05/2019 tarihinde yapılan bir düzenlemeyle ön izin aldıktan sonra beş yıllık 
ruhsatlandırma süresi içinde ruhsat alamayanlara bu defa 11/07/2024 tarihine kadar 
eksiklerini tamamlama ve ruhsat alma imkânı verildiğini belirterek açılması planlanan özel 
hastane için ön izin verilmesini talep etmiştir. Başvuranın mağduriyetinin giderilmesine 
yönelik gerekli işlemleri tesis etmesi yönünde Sağlık Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına 
karar verilmiştir. 

 

1.5.2.2 İyi Yönetim Açısından Sağlanan Katkı 
Kamusal otoritenin iş ve işlemlerinde, hukuk metinlerinde belirtilen usul, esas ve 

sorumluluklarına ek olarak iyi yönetim ilkeleri olarak bilinen prensiplere de uyması önem 
arz etmektedir.  

İyi yönetim ilkeleri hakkında detaylı değerlendirmeler, Türkiye’nin üyesi olduğu 
Avrupa Konseyi tarafından alınan Bakanlar Komitesi Kararlarında, Avrupa Birliği Temel 
Haklar Şartında ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan Avrupa Doğru İdari 
Davranış Yasasında bulunmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde son yıllarda yapılan 
kanuni, idari düzenlemeler ve kamu kurum kuruluşlarının yeniden yapılandırılması 
çalışmaları da, bu bağlamda değerlendirilmeyi hak etmekte olup iyi yönetim anlayışının 
kamu yönetimine egemen olması açısından kıymete değerdir.  

Kurum, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin “İyi yönetim ilkeleri” başlıklı 6 ncı maddesi çerçevesinde, 
başvuru üzerine yaptığı inceleme ve araştırmalarda bahse konu ilkeler yönünden idarenin 
eylem işlem, tutum ve davranışlarını ele almaktadır. Bazı kararlarında hukuk ve 
hakkaniyet yönünden bir aykırılık tespiti yapılmasa dahi iyi yönetim ilkelerine ilişkin 
tespitlerle idarelere önerilerde bulunulabilmektedir. 

 

1.5.2.3 Mevzuat Değişikliği Önerileriyle Gerçekleşen Katkı 
KDK’ya yapılan başvuruları incelerken aynı zamanda uygulamadaki sorun alanlarını 

ve mevzuattaki hukuka aykırılıkları tespit etmekte, böylece ileride yaşanması muhtemel 
hukuki aykırılıklar, hak ihlalleri veya hakkaniyetsiz uygulamaların engellenmesi adına 
mevzuat değişikliği önerilerinde bulunabilmektedir. Bu noktada, Kurumun amacı bireysel 
hukuka veya hakkaniyete aykırılıkların giderilmesi olduğu kadar benzer durumda olan 
bireylere yönelik ihlallerin önlenmesini sağlamaktır. 

KDK, yapılan başvuruları incelerken aynı zamanda uygulamadaki sorun alanlarını ve 
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mevzuattaki hukuka aykırılıkları tespit etmekte, böylece ileride yaşanması muhtemel 
hukuki aykırılıklar, hak ihlalleri veya hakkaniyetsiz uygulamaların engellenmesi adına 
mevzuat değişikliği önerilerinde bulunabilmektedir. Bu noktada, Kurumun amacı bireysel 
hukuka veya hakkaniyete aykırılıkların giderilmesi olduğu kadar benzer durumda olan 
bireylere yönelik ihlallerin önlenmesini sağlamaktır. 

Aşağıda ise KDK’nın 2019 yılında mevzuat değişikliği önerilerini içeren tavsiye karar 
örneklerine yer verilmiştir: 

v Oda Üyeliğinin İptali ile Aidatların İadesi ve Mühendislik Mesleğini İcra 
Etmeyen İş Güvenliği Uzmanlarının Oda Üyeliğinden Ayrılışına Cevaz Veren Bir Karar 
Yayınlanması: İlgili yönetmelik hükümlerinin gözden geçirilmesi hususunda Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığına ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil 
Mühendisleri Odası Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.  

v Balıkçı Barınakları Kira Sözleşmesinin Mahkeme Kararları 
Doğrultusunda Uygulanması: 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunda geçen 
“gayrisafi irat” kavramına ilişkin İstinaf Mahkemelerince verilen kararlar çerçevesinde 
kavramın açık tanımının yapılarak konuya ilişkin tereddütlerin giderilmesi; 6237 sayılı 
Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunun 5 nci maddesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ve 
(mülga) Ulaştırma Bakanlığının balıkçı barınaklarının madde kapsamında yer almadığına 
ilişkin tespitleri ışığında ilgili Kanun, Balıkçı Barınakları Yönetmeliği ve 300 sıra sayılı Milli 
Emlak Genel Tebliği eki “Balıkçı Barınakları Özel Şartları”nda gerekli mevzuat 
değişikliklerinin yapılması; söz konusu mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilinceye kadar 
başvuran ve benzer konumda olan balıkçı barınağı işletmecilerinden İstinaf Mahkemelerince 
verilen kararlara uygun olarak “safi iradın masraflar düşüldükten sonra elde edilen; safi 
hasılanın ise masraflar düşülmeden elde edilen gelir niteliğinde olduğunun kabulüyle”, 
yapılacak hesaplama üzerinden tahsilat yapılması hususlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ve Tarım ve Orman Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına 
karar verilmiştir. 

v Devlet Memuru Kanununa Tabi Olarak Çalışıyor Olmamak” Şartının 
Kaldırılması: Devlet memuru alımında “herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak” şartının kaldırılması 
hususunda Milli Savunma Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v Maaş Farkının Ödenmesi: Başvuranın kıst döneme ait maaş farkının tarafına 
ödenmesi talebine karşılık Adalet Bakanlığına; kurumlar arası farklı uygulamaların 
önlenebilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa açık düzenleme getirilmesi 
hususunda çalışma yapılması yönünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v Engellilik Mazereti Nedeniyle Yer Değişikliğinin Yapılması: Başvuranın 
engellilik mazeretine dayalı yer değişikliği talebinin yerine getirilmesi hususunda Milli 
Eğitim Bakanlığına; kamuda engelli istihdam etme yükümlülüğünün ulusal düzeyde 
hesaplanarak idari para cezalarının buna göre uygulanması ve uygulamada karşılaşılan diğer 
sorunların giderilmesi amacıyla ilgili mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması için 
çalışmaların başlatılması konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v Yurt Dışında Görevli Personele Sigorta Yaptırılması Usulünün 
Uygulanması: Başvuranın talep ettiği tarafına yapılan ödemeleri gösteren tablonun bilgi 
edinme hakkı kapsamında kendisine verilmesi, yurtdışında görevli personelin tedavi 
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giderlerinin karşılanması konusunda gecikmelere mahal vermeyecek gerekli idari, 
organizasyonel ve teknolojik tedbirlerin alınması, ödemeler konusundaki iletişimin yazılı 
olarak gerçekleştirilmesi için sorumlu personelin bilgilendirilmesi, ayrıca sağlık ve sosyal 
güvenlik hizmetleri konusunda ihtisas ve donanım sahibi personelin istihdam edilmesi 
konusunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne; 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek 4 üncü maddesinde müştereken çıkarılması 
öngörülen yönetmeliğin hazırlanması için gerekli çalışmalara başlanılması konusunda Hazine 
ve Maliye Bakanlığına; Genel Sağlık Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu 
maddesinin 5 inci fıkrasında öngörülen yurtdışındaki personelin sigortalanmasına ilişkin 
esasların hazırlanması ve bir an önce uygulamaya geçilmesi konusunda Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.  

v Kamu Konutları ile İlgili Mevzuatta Engelli Kamu Görevlilerine Yönelik 
Özel Tedbirlerin Alınması: Kamu Konutları Yönetmeliğinin kamu konutlarının tahsisine 
ilişkin bölümleri ile ekli cetvellerinde “engelli personelin engel türü ve oranına” yer verilerek 
yapılacak işlemlerde engellilik halinin dikkate alınmasının sağlanması ve 385 Sıra Numaralı 
Milli Emlak Genel Tebliğinde idarelerin mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan kamu 
konutlarının satışında engelli kamu görevlilerinin konut ihtiyaçlarının dikkate alınması 
hususunda, konunun teknik boyutunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da 
görüşü alınmak suretiyle, en kısa sürede yeniden düzenleme yapılması amacıyla Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v Gelir Vergisinde Yapılan Engellilik İndiriminden Faydalanamadığı 
Süreler İçin Geçmişe Dönük Ödeme Yapılması: Başvuranın ilgili idareye başvuru 
tarihinden (23/02/2018) geriye dönük beş yıl (23/02/2013 tarihinden başlayarak) süresince 
maaşından fazladan yapılan gelir vergisi kesintilerinin başvurana iade edilmesi ve engelli 
bireylerin “kazanılmış haklarının korunması açısından” sahadaki tecrübeler ışığında ilgili 
idarece ikincil mevzuatta iyileştirmeler yapılması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına 
Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir 

v Kadrosuzluk Nedeniyle Emekliye Sevk Edilen Başvuranın Emekli 
Aylığının Bağlanması: Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen kamu görevlilerine 
emekli aylığı bağlanması şartlarına yönelik mevcut düzenlemenin kamu görevlileri arasındaki 
eşitliği zedeleyici yönünün giderilmesi, hukuka ve hakkaniyete uygun hale getirilmesi, 
başvuranın mağduriyetinin ve benzer mağduriyetlerin giderilmesi ve ortaya çıkmasının 
önlenmesine yönelik bir çalışma yapılması hususunda Milli Savunma Bakanlığına ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

v Açık Lise Öğrencilerine Staj Ücretinin Ödenmesi: Başvuranın eğitim 
öğretim programı kapsamında yapmakla yükümlü olduğu beceri eğitimini Kanunda 
belirtildiği şekilde ilgili işletmelerde fiilen katılarak örgün bir biçimde tamamladığı, Kanunda 
ücret ödenmesi için gerekli koşulları yerine getirdiği, 3308 sayılı Kanun gereği fiilen yapılan 
mesleki eğitim karşılığında ayrım yapılmaksızın öğrencilere ücret ödenmesi gerektiği 
değerlendirildiğinden başvuranın yaptığı mesleki eğitimin karşılığı olarak hak ettiği ücretin 
hesaplanarak en kısa sürede ödenmesi için Malatya Valiliğine; ilgili Kanun hükümlerinin 
yorumlanması noktasında yapılan yanlışlığın düzeltilerek konuyla ilgili yazının 81 İl 
Müdürlüğüne gönderilmesi yönünde Sağlık Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar 
verilmiştir. 
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1.5.2.4 Diğer Tavsiye Kararlarıyla Sağlanan Katma Değer 
KDK, kendisine yapılan başvurular vasıtasıyla şikâyete konu işlem veya eyleminin 

hukuk uygun olup olmadığını incelemekte ve hukuka aykırılık tespit edilmesi durumunda, 
idareyi konu hakkında bilgilendirerek bu aykırılığın giderilmesi için öneride bulunmaktadır. 
Dolayısıyla Kurum, idareye hukuka aykırı faaliyetlerini bildiren bir ulak görevi üstlenerek 
haksız uygulamanın son bulmasına ve tekrarlanmasının önüne geçilmesine yardımcı 
olmaktadır.  

Aşağıda Kamu Denetçiliği Kurumunun 2019 yılında hukuka aykırılık tespit edilen 
işlemler veya eylemler neticesinde idareye verdiği tavsiye karar örneklerine yer verilmiştir. 

• Başvuranın Evinin Yakınında Bulunan İki Hızar Atölyesinin Kapatılması ve 
Ruhsatlarının İptal Edilmesi (2018/11782 numaralı başvuru hakkında verilen 
28/05/2019 tarihli Tavsiye Kararı) 

• Çocuğunun Eğitimi ve Devamsızlık Durumu Hakkında Bilgi Edinme Talebinin 
Karşılanması (2019/8572 numaralı başvuru hakkında verilen 22/10/2019 tarihli 
Tavsiye Kararı) 

• Acil Servis Hizmetinde Tutulan Branş Nöbetlerine Ait Ücretlerin % 50 Artırımlı 
Ödenmesi (2018/8859 numaralı başvuru hakkında verilen 03/01/2019 tarihli Tavsiye 
Kararı) 

• İkaz Yazısının Özlük Dosyasından Kaldırılması (2019/10691 numaralı başvuru 
hakkında verilen 22/10/2019 tarihli Tavsiye Kararı) 

• Görevlendirmeye İtiraz (2018/11724 numaralı başvuru hakkında verilen 28/03/2019 
tarihli Tavsiye Kararı) 

• Sürekli İşçinin Fiilen Yaptığı İşe Uygun Meslek Kodunun Değiştirilmesi (2018/11321 
numaralı başvuru hakkında verilen 15/03/2019 tarihli Tavsiye Kararı) 

• İŞKUR Tarafından Düzenlenecek Eğitim Programına Katılımın Sağlanması 
(2019/3158 numaralı başvuru hakkında verilen 05/08/2019 tarihli Tavsiye Kararı) 

• Kıdem ve İhbar Tazminatının Ödenmesi (2018/17163 numaralı başvuru hakkında 
verilen 14/06/2019 tarihli Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı) 

• Hükümlü Olan Başvurana Üniversite Kitaplarının Geç Ulaştırılması İddiası 
(2019/1023 numaralı başvuru hakkında verilen 01/07/2019 tarihli Tavsiye Kararı) 

• OHAL Kapsamında Kapatılan Okula Ödenen Ücretin İade Edilmesi (2019/5675 
numaralı başvuru hakkında verilen 23/08/2019 tarihli Tavsiye Kararı) 
 

1.5.3 Özel Raporlar Ve Özel Çalışmalarla Sağlanan Katkı 

Kurum, kimi zaman hak ihlallerini içeren şikâyet başvurularından yola çıkarak kimi 
zaman ise kamuyu ilgilendiren genel konulara yönelerek söz konusu sorun alanlarına 
ilişkin hak temelli incelemeler yapmaktadır. Bu incelemelerin sonucu özel rapor 
hazırlanarak meclisin ve kamuoyunun dikkatine sunulması şeklinde olabileceği gibi tüm 
paydaşların katılımını sağlayan bir çalıştay düzenlenmesi ve akabinde raporların 
kamuoyuna duyurulması şeklinde de gerçekleştirilebilmektedir. Böylece, kitleleri 
ilgilendiren sorunların kökten ve kaynağında çözülmesine çaba harcanmaktadır. Bu 
şekilde sağlanan katkılar, Çocuk Tesliminde Hak İhlallerine ve Yoksulluk Nafakasına 
İlişkin Özel Raporun hazırlanması ve Hayvan Hakları Çözüm Çalıştayı ile Din Eğitimi ve 
İlahiyat Lisans Tamamlama Programının gerçekleştirilmesidir. 



‒ 36 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 219)

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

 
 

36 

 

1.5.4 Kamu Denetçiliği Kurumunun Ülkemize Olan Katma Değeri Hakkında Genel 
Değerlendirme 

KDK, başta mevzuat değişikliği ve iyi yönetim ilkeleri açısından verdiği ve genele 
sirayet eden tavsiye kararları ile idarenin işleyişine katkıda bulunmanın yanı sıra mevcut 
problemlerin ve ileride ortaya çıkabilecek muhtemel problemlerin önüne geçilmesine 
yardımcı olmayı hedeflemektedir. 

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun genel gerekçesinde ise; “… 
idarelerin mümkün olduğu kadar Kurumun önerilerini değerlendirmeye alarak uymasının 
ve idari yargının yükünün azaltılmasının hedeflendiği …” belirtilmiştir. Dolayısıyla 2019 
yılı içerisinde yaklaşık 565 bin dava dosyasına bakan idari yargı mercilerine destek olan 
ve iş yükünü azaltan bir Kurum olarak adalete hızlı erişimi tesis etme temel amaçlar 
arasındadır. 

Kurumca, öncelikle yapılan şikâyetlerin mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir şekilde 
sonuçlandırılmasını sağlamak adına dostane çözüm yöntemi ile adalete hızlı erişim hedefi 
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede, Kurumca, 2019 yılında iletilen 20.968 
ve 2018 yılından devreden 4.032 adet olmak üzere toplam 25.000 adet şikâyet başvurusu 
değerlendirilmek üzere işleme alınmıştır. İncelemeye alınan toplam 25.000 adet şikâyet 
başvurusunun 21.170 tanesi (%84,68’i) Kurum tarafından sonuçlandırılmış ve inceleme 
sonuçları şikâyetçilere bildirilmiştir. 2019 yılı içerisinde yapılan bu başvuruların 2.707’si 
dostane yöntemlerle çözüme kavuşturulmuştur. Yine Kurumca yapılan inceleme ve 
araştırma sonucunda verilen toplamda 1.270 adet tavsiye yönünde verilen karar ile 
mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına katkıda bulunulmuştur. 

Diğer taraftan, 2019 yılında verilen toplam 893 adet Ret Kararı da başvuranlara 
mevzuat çerçevesinde talebinin yerine getirilemeyeceğini açıklaması nedeniyle kişilerin 
yargıya başvurma oranında azalmaya sebep olabilmektedir. 

Kurumumuz şikâyet başvurularını incelemenin yanı sıra kişilerin bilgilendirme 
taleplerini de karşılamaktadır. Adeta çağrı merkezi gibi çalışan bilgilendirme bürosu 
vasıtasıyla 2019 yılında;  
• Kurumca aranmak ve Kuruma gelen olmak üzere toplam 86.796 telefon görüşmesi,  
• Kuruma e-posta yoluyla yapılan 4.347 adet bilgi edinme başvurusu, 
• 4982 sayılı Kanun kapsamında yapılan 315 adet bilgi edinme başvurusu,  
•  Kuruma ve İstanbul Büromuza bizzat gelen vatandaşlarla yapılan 4.441 adet yüz 

yüze görüşme,  
• Kurumca Ombudsmanlık Halkla Buluşuyor Bölgesel Toplantıları, İl Çalışma 

Ziyaretleri, Üniversite Konferansları ile Uluslararası Alanda Hak Arama 
Kültürünün Yaygınlaştırılması Kapsamında yüzü yüze gerçekleştirilen yaklaşık 
12.000 adet görüşme,  

dâhil olmak üzere toplam 107.899 kişinin bilgi talebi karşılanmıştır. 
Kurum bazen bir meslek grubunun, bazen bir şehrin tamamını ilgilendirecek bir 

mevzuda, bazen de aynı durum nedeniyle mağduriyet yaşayan yüzbinlerce kişiyi 
etkileyen kararlar vermektedir. Bunlara örnek verilecek olursa; 

 
• Çocuk tesliminin icra sisteminden çıkarılması, çocuğun birlikte yaşamayacağı 

ebeveyni ile sürekli ve düzenli bir ilişki kurabileceği “aile buluşma noktaları/ çocuk 
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teslim merkezleri” benzeri birimler ihdas edilmesi konusundaki öneri ile 
boşanmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla “Aile Arabuluculuğu” 
sisteminin tartışılmasının sağlanması konusundaki önerimiz mahkemelerde açılan 
on binlerce boşanma davası taraflarını etkilemektedir. 

• 28 Şubat sürecinde dini inancından dolayı ayrımcılığa maruz kalarak okulunu 
bırakmak durumunda kalan veya memuriyetten çıkarılan kişilere yönelik gerekli 
mevzuat çalışmalarının yapılması hususunda verdiğimiz tavsiye on binlerce kişiyi 
ilgilendirmektedir. 

• Kamu konutları ile ilgili mevzuatta engelli kamu görevlilerine yönelik özel 
tedbirlerin alınması hususuna ilişkin öneri yaklaşık on binlerce engelli memuru 
alakadar etmektedir. 

 
Bahse konu kararlarımızdan milyonlarca kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkilendiği görülmekte olup mağduriyet yaşayan bu kişilerin binde 1 ilâ binde 2’sinin 
yargı yoluna başvurma potansiyeli olduğu düşünüldüğünde Kamu Denetçiliği Kurumunun 
kararları ve faaliyetleri sonucunda tahminen on binlerce davanın açılmasının önüne 
geçildiği tahmin edilmektedir. 

Bu kapsamda Kurumca;  
• İyi yönetim ilkelerine uyulması yönünde verdiği öneriler ile idarenin iyi işleyişine 

katkıda bulunduğu gibi vatandaşın yönetime bizatihi katılımını sağlanmış, 
• Mevzuat değişikliği ile geniş kitleleri ilgilendiren problemlerin çözümüne katkıda 

bulunulmuş,  
• Bireysel nitelikteki başvurularda vatandaşın problemini doğrudan çözmekle 

kalınmamış; aynı zamanda benzer durumdaki kişilerin de hukuki durumlarını 
açıklığa kavuşturulmuş,  

• Bilgilendirme talepleri kapsamında yapılan başvurularda ise vatandaşın sorununa 
çözüm bulunmuş ve vatandaşa hukuki yardımda bulunarak ilgili yönlendirmeleri 
yapılmıştır.  

 
Dolayısıyla yukarıda örnek olarak verilen tavsiye kararlarından etkilenen kitle 

göz önüne alındığında KDK’nın kararları ve faaliyetleri sonucunda on binlerce davanın 
açılmasının önüne geçilmiştir. 
 

1.6 BAŞVURULARA İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

1.6.1 Adalet, Milli Savunma ve Güvenlik 

Kuruma “adalet” alanında yapılan başvurular genellikle; cezaevlerinde tutuklu veya 
hükümlü olarak bulunanların, cezaevi şartları, cezaevi yönetimi ve personelinin tutum ve 
davranışları, cezaevi müdürlükleri tarafından verilen disiplin cezaları, mahkûmların ailelerinin 
bulunduğu şehirdeki veya yakın bir şehirdeki cezaevine nakil talepleri, açık veya kapalı 
görüşlerde yaşanılan sorunlara yönelik başvurular, sağlık problemleri, şikâyetçilerin tarafı 
oldukları davaların bir an evvel sonuçlandırılması, mahkemelerce verilen kararların yeniden 
gözden geçirilmesi ile yeniden yargılanmasının sağlanması, mahkeme vekâlet ücretlerinin 
tahsil edilememesi, bilirkişilik taleplerinin reddedilmesi, uzlaştırmacılık sınavına katılamama, 
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avukatların birtakım sıkıntılar yaşandığına dair başvuruları, noter işlemleri, icra işlemlerine 
yönelik başvurular vb. konulardan oluşmaktadır. 

Milli savunma, güvenlik ve kolluk faaliyetleri konusunda yapılan başvurular ise; dış 
kaynaktan subay veya astsubay alımlarında atanma taleplerinin karşılanmasının sağlanmasına 
yönelik başvurular, arşiv kayıtlarının silinmesi, sivil ve askeri personelin özlük, terfi ve 
lojman haklarına yönelik başvurular, TSK’ya personel alımına ilişkin başvurular, KHK 
kapsamında kapatılan askeri okullardaki öğrencilerin durumu, TSK’ya girişte kişilerin 
güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlanmasından dolayı atamalarının yapılmadığı 
yönündeki başvurular, askeri sosyal tesislere yönelik başvurular, GBT kayıtlarının silinmesi, 
özel güvenlik kimlik kartlarının iptal edilmesi, silah taşıma ruhsatının reddedilmesi ya da iptal 
işleminin geri alınması, haksız yere kesilen trafik para cezalarının iptal edilmesi, güvenlik 
güçlerinin olumsuz davranışları gibi konulardan oluşmaktadır. 

1.6.1.1 Ceza ve İnfaz Kurumlarının Faaliyetleri 
Tutuklu ve hükümlülerce yapılan başvuruların önemli bir kısmını, ailelerine yakın bir 

ceza infaz kurumuna nakil talepleri oluşturmaktadır. 

1.6.1.1.1 Mahpusların, Asgari Hijyen Koşullarını Taşıyan Bir Araçla veya Ambulansla 
Hastaneye Sevklerinin Sağlanması: 

Mahpusların hastane sevklerinde, nezarethanede yer olmaması halinde, nakil aracında 
bekletilmeleri durumunda havalandırma sorunu ortaya çıkmaması için mahpusların nakil 
aracında bekletildikleri sürenin kısaltılması/araçta bekleme koşullarının iyileştirilmesi 
hususunda gereken özenin gösterilmesi ve gerekli önlemin alınması hususunda Adalet 
Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.1.1.2 Koğuşta Usulsüz Yapıldığı İddia Edilen Arama: 
Ceza infaz kurumlarında oda ve eklentilerinde yapılan aramalarda tutulan tutanaklarda 

gerekli açıklayıcı bilgilere yer verilmesi gerektiği hususunda Adalet Bakanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.1.1.3 Uzlaştırmacı Olma ve Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi: 
Uzlaştırmacı siciline kayıt talebinin, “kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak” 

şartının sağlanmamış olması nedeniyle reddine dayalı olarak yapılan başvuruda, 
uzlaştırmacılar için hiçbir süre tayin edilmemiş olmasının hakkaniyete aykırı olacağı, bu 
nedenle “kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak” şartının, birçok kanun hükmüne göre 
geniş tutulması, herhangi bir üst sınır düzenlenmemiş olması nedeniyle hakkaniyete aykırı 
olduğu kanaatine varıldığından, bu hususta gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Adalet 
Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.1.1.4 Pembe Dava Dosyalarının Sağlık Sorunlarına Sebep Olduğundan Bahisle Bu 
Dosyaların Kullanımının Yasaklanması: 

Pembe dosyalardaki tozun kronik hastalıkları tetiklediğini, pembe dosyaların 
bilgisayarların kullanım ömrünü kısaltarak kurum zararı oluşturduğunu, pembe dosyaların 
yangına sebebiyet verebileceğini belirterek kullanımının tamamen yasaklanmasını talep eden 
başvuruda; pembe dava dosyalarının kullanımının yasaklanmasına yönelik talebin hukuka ve 
hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak iyi yönetim ilkeleri gereği, dava 
dosyalarının tozlanması sebebiyle ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında iş ortamı ve saklama 



‒ 39 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 219)

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

 
 

39 

koşulları gibi fiziksel şartların iyileştirilmesi hususunda Adalet Bakanlığına tavsiyede 
bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.1.2 Kolluk Kuvvetleri Faaliyetleri 
Kolluk faaliyetlerine ilişkin olarak Kuruma yapılan başvurular, özel güvenlik 

belgesinin iade edilmesi, trafik cezasının iptali, silah taşıma ruhsatının yenilenmesi, el 
konulan eşyanın iadesi, GBT kaydının silinmesi, hususi damgalı pasaport başvurularının 
kabul edilmemesi, kolluk kuvvetlerinin tutum ve davranışı gibi hususlardan oluşmaktadır. 

1.6.1.2.1 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı İadesi: 
Yeterli ve makul bir gerekçe ortaya konulmaksızın başvuranın özel güvenlik görevlisi 

kimlik kartının sendika üyeliği gerekçesiyle iptal edilmesi ve özel güvenlik bilgi sistemine 
“red” kaydının girilmesi işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu bu nedenle 
başvuranın mevcut durumunun yeniden değerlendirilerek mevzuatta öngörülen şartları 
taşıdığının tespit edilmesi halinde özel güvenlik görevlisi kimlik kartının geri verilmesi ve 
özel güvenlik bilgi sistemindeki “red” kaydının kaldırılması hususunda İçişleri Bakanlığına 
tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.1.2.2 Can Güvenliği Nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatının Verilmesi: 
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının mevzuat gereği tahdidi olarak 

sayılan mercilerle paylaşılabileceği ve sadece belirtilen amaç için kullanılabileceği, 
dolayısıyla silah taşıma ruhsatı müracaatında bulunan başvuran hakkında ilgili idare 
tarafından yapılan araştırmada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına 
ulaşılamaması gerektiği, ulaşılması durumunda ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kararının idare tarafından bu amaç için kullanılamayacağı değerlendirilmiş ve bu kapsamda, 
başvuranın silah taşıma ruhsatı müracaatının işleme konmasına ve mevzuatta öngörülen 
şartları taşıması halinde başvurana silah taşıma ruhsatı verilmesine yönelik gerekli işlemlerin 
yapılması hususunda İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.1.2.3 El Konulan Silahın Verilmesi: 
Hâkim olarak çalışmakta iken FETÖ/PDY örgütü ile iltisak ve irtibatının olduğu 

gerekçesiyle meslekten çıkarılan başvuranın tabancalarının Terörle Mücadele Kanununun Ek 
4 üncü maddesinde öngörülen hüküm kapsamında teslim alındığı, belirtilen sebeplerin 
ortadan kalkması durumunda silahların iade edileceği, edilemez ise rayiç bedelinin ödeneceği 
anlaşılmış olduğundan başvuruya konu talebin reddine karar verilmiştir. 

1.6.1.3 Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkının Kullanımının Engellenmesi 
Bilgi edinme hakkı, kendisi ile doğrudan ilgisi olsun ya da olmasın bireylerin, idarenin 

elinde mevcut olan bilgileri talep edebilmesi ve elde edilebilmesi hakkıdır. Bilgi edinme 
hakkı, hak arama özgürlüğünün dolayısıyla hukuk devleti ilkesinin ön koşulu olduğu gibi, 
şeffaflık ve hesap verebilirliğin de temini için gereklidir. 

Bilgi edinme hakkı Anayasanın 74. Maddesinde bilgi edinme hakkı ayrıca ve açıkça 
güvence altına almıştır. Bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri 
düzenlemek amacıyla da 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmıştır. Kanunun 
temel amacı açısından serbesti kural olmakla birlikte, Kanunun 4. bölümünde bilgi edinme 
hakkının sınırları düzenlenmiş ve 13 adet istisnaya yer verilmiştir. 4982 sayılı Kanun’da, 
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devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya 
belgeler, istihbarata ilişkin bilgi veya belgeler, idarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, 
adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal 
edecek bilgi ve belgeler, haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler, 
kurum içi düzenlemeler ile tavsiye ve mütalaa taleplerinin bilgi edinme hakkının istisnaları 
olarak düzenlendiği görülmektedir. 

1.6.1.3.1 Bilgi Edinme Başvurusuna Başkanlık Makamınca Cevap Verilmesi: 
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğin “Başvuruların cevaplandırılması” başlıklı 18 inci maddesi hükmü uyarınca bilgi 
edinme taleplerinin kurum ve kuruluşların en üst amirlerince değil, ilgili birimlerince süresi 
içinde cevaplandırılmasının yeterli olduğu, somut olayda başvuranın talebinin kamu 
personelinin özlük ve mali haklarına ilişkin olduğundan başvuru cevabının insan kaynakları 
ve eğitim dairesi başkanlığı makamınca imzalanmasında bir sakınca bulunmadığı tespit 
edilmek suretiyle başvuranın talebinin reddine karar verilmiştir. 

1.6.1.3.2 Bilgi Edinme Talebinin Karşılanması: 
Başvuranın talebinin kamuoyuna açıklanan bir bilgi ile ilgili olduğu, söz konusu 

talebin 4982 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi gereği bilgi edinme hakkı kapsamı dışında 
olduğu, idarenin bilgi edinme talebinin reddi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç 
ve kanaatine varılmak başvuranın talebinin reddine karar verilmiştir. 

1.6.1.3.3 Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna Yapılan İtirazın Belge Eksikliği 
Gerekçe Gösterilerek Reddedilmesi: 

Bilgi Edinme Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşları, görevleri gereği ellerinde 
bulunan ya da bulunması gereken bilgi ve belgeleri (kanunda yer alan istisnalar dışında) 
muhatabı olan kişilerle paylaşma yükümlülüğü altına girdiği; Kanun’un, bilgi ve belgeye 
erişimde gereken kolaylıkları sağlamak yoluyla şeffaf ve demokratik yönetimin gereği olan 
eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme hakkını 
kullanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlandığı; dolayısıyla 
başvuranın itiraz dilekçesinden itiraz edilen işlemin tespit edilmesi ve ilgili idareden temin 
edilmesi mümkün ve yetki dâhilinde iken, sadece itiraz dilekçesine bilgi edinme talebine dair 
belge eklenmediği gerekçesiyle başvuranın itiraz talebinin reddedilmesinde hukuka ve 
hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmış ve bundan sonra yapılacak 
itiraz başvurularında 2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de göz önünde 
bulundurularak başvuruların süratle sonuçlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması 
hususunda Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.1.3.4 Bilgi Edinme Talebinin Karşılanmadığından Bahisle Mağduriyetin 
Giderilmesi: 

Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari, adlî soruşturma ve 
kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerin hangi durumlarda 4982 sayılı Kanun kapsamı 
dışında tutulduğunun tek tek sayma suretiyle belirtildiği, idarelerce istenilen bilgi ve belgenin 
gerçekten Kanunun istisnaları arasında yer alıp almadıklarının tespitinin ayrıntılı olarak 
yapılması ve hangi şartın gerçekleştiğinin de maddi olaylara dayanarak açıklanması gerektiği, 
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bu değerlendirmelere yer verilmeksizin 
gerçekleştirilen ret işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varılmış ve 
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başvuranın, bilgi edinme talebinin karşılanması için varsa istenen soruşturma dosyaları 
hakkında üçüncü şahıslara ait kimlik bilgileri ile kimliklerin tespitine imkân veren her türlü 
bilgi ve ifade 4982 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesinde çıkarılmak/karartılmak 
suretiyle başvuru sahibinin erişimine sunulması yönünde Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne 
tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

 

1.6.1.4 TSK Personeline İlişkin İş ve İşlemler 
Kurum, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri” dışında kalan iş 

ve işlemlere ilişkin başvuruları incelemekte ve önerilerde bulunabilmektedir. Milli savunma 
hizmetleri ve askerlerle ilgili uygulamalar alanında genellikle TSK personele ilişkin 
faaliyetler şikâyet konusu edilmektedir. Bu bağlamda, söz konusu alanda fazla çalışma 
karşılığı ücret alabilme talepleri, yara beratı verilme talebi, Arşiv Yönergesine aykırı iş ve 
işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personelin periyodik muayeneye 
gönderilmesine itiraz ile sağlık raporunun geç intikali nedeniyle yaşanan mağduriyetin 
giderilmesine ilişkin konularda başvurular alınmıştır. 

1.6.1.4.1 Lazer Ameliyatlı Olması Nedeniyle Askeri Öğrenci Olma Talebinin Reddi 
İşlemine İtiraz: 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-C listesinin 6 ncı maddesinde tüm refraktif ameliyat 
geçirenlerin değil, bu operasyonu geçirmekle birlikte görmesi düzenlemede atıf yapılan 
madde diliminde olanların askeri öğrenci olamayacağının düzenlendiği; bu nedenle 
başvuranın görme derecesinin değerlendirilmesi suretiyle hakkında yeniden işlem tesis 
edilmesi için Milli Savunma Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.1.4.2 Göreve Başlayış Tarihine İlişkin HİTAP Bilgilerinin Düzeltilmesi: 
Başvuranın, yüklenme senedindeki 27/08/1999 tarihinin okula giriş tarihi olarak kabul 

edilmesi ile Hava Kuvvetleri Kaynaklar Yönetiminde ve SGK tescil ve hizmet dökümü 4/1-C 
tescil bilgilerinde belirtilen 30/08/1999 tarihinin okula giriş tarihi olarak kabul edilmesi 
taleplerinin Reddine; ancak e-Devlet üzerinden yayımlanan SGK tescil ve hizmet 
dökümündeki 4/1-C tescil tarihi ile hizmet takip programındaki (HİTAP) görev başlayış tarihi 
arasında bir tutarlılık olmadığı anlaşıldığından, bu hususun giderilmesi adına ortak çalışma 
yapmaları yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına 
tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.1.4.3 İHA Tazminatı Talebi: 
Yapılan inceleme neticesinde; “İHA Bakım Astsubayı” veya “Aviyonik/ Silah 

Sistemleri Bakım Astsubayı” kadrolarında görev yapan personellerin İHA’nın bakımıyla ilgili 
birtakım görevlerinin bulunduğu, ancak 375 sayılı KHK’nın Ek 19 uncu maddesi uyarınca, 
başvuranların İHA teknik personeli olarak görevlendirilmedikleri sürece, İHA’nın bakımıyla 
ilgili görevlerin yürütülmesinin karşılığı olarak İHA Tazminatı ödenebilmesinin mümkün 
olmadığı, mevzuatta sayılan şartları sağlamadığı anlaşıldığından, anılan madde uyarınca İHA 
Tazminatı ödenmemesi yönündeki idarenin işleminde herhangi bir hukuka aykırılık 
bulunmadığı kanaat ve sonucuna varılarak başvurunun reddine karar verilmiştir. 
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1.6.2 Ailenin Korunması 

1.6.2.1 Çocuk Tesliminde Hak İhlallerine ve Yoksulluk Nafakasına İlişkin Özel Rapor: 
İcra Yoluyla Çocuk Teslimi ve Yoksulluk Nafakasına İlişkin Özel Raporda, Kamu 

Denetçiliği Kurumunun tespit ve önerilerine yer verilmiştir. Özel Raporun hazırlandığı 
süreçte Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi” ile Kurumun 
çok sayıdaki tavsiye kararında da yer alan tespitler ve önerilerle aynı doğrultuda çalışmaların 
başlatıldığı görülmüştür. Öne çıkan önemli bir alan olan nafaka sistemi ile ilgili olarak 
Kuruma yapılan şikâyet başvuruları nedeniyle anılan husus ile ilgili tespit ve öneriler de 
yukarıda bahsedilen özel rapora dâhil edilmiştir.  

1.6.2.2 Faaliyetler: 

1.6.2.2.1 Aile Hukuku Çalıştayına Katılım: 
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Aile Hukuku 

Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeler ile Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu 
Çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

 
 

1.6.3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik  

1.6.3.1 Çalışma Hayatı 
2019 yılında Kamu Denetçiliği Kurumuna, ağırlıklı olarak, kamu kurum ve 

kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında 
çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişi, işçilik alacakları, iş akdinin feshi 
ve bu işlemin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına yansıması ve işten ayrılış nedeni kodları 
ve bu durumun işsizlik maaşı ödenmesi şartlarını etkilemesi, yabancı uyruklu kişilerin çalışma 
izni başvuruları, iş kazasının zamanında bildirilmemesi sebebiyle idare tarafından verilen 
idari para cezaları, meslekte kazanma gücü kaybı oranına itiraz talepleri, mesleki yeterlilik 
belgesi talepleri ve işçilik alacakları konu başlıklarında başvurular yapılmıştır. 

2019 yılında da çalışma hayatı alanında en fazla başvuru, kamuoyunda taşerona kadro 
düzenlemesi olarak anılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemeler sonrasında kapsam dışında kalan işçilerin 
kadro taleplerine ilişkin olarak kaydedilmiştir 

1.6.3.1.1 Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemleri:  
Sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri ile ilgili olarak Kuruma yapılan başvurulardan; 

çalışma koşulları, nakil talepleri, meslek kodu ve unvan değişikliği gibi durumların anılan 
mevzuat hükümlerinde öngörülmediği, bu sebeple dinamik yapıda olan ve birçok idarenin 
uygulayıcı konumunda olduğu bu uygulamaya ilişkin ikincil düzenlemelerin makul sürede 
geliştirilmesi ve detaylandırılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.  

1.6.3.1.2 Sürekli İşçi Kadrosuna Geçişte Objektif Değerlendirme Yapılması: 
Başvuran hakkında sulh sözleşmesinin bulunmaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna 

geçiş talebinin reddine ilişkin idari işlemin sebep unsuru yönüyle hukuka aykırı olduğu 
kanaatiyle, başvuran hakkında mevzuatın öngördüğü şartlar yönünden objektif ve hukuken 
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muteber bir değerlendirme yapılması yönünde, Adıyaman Valiliği İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğüne tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 
1.6.3.1.3 Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Talebinin Askerlikle İlişiğinin Bulunması 

Nedeniyle Reddedildiği İddiası: 
İlgili mevzuatta 04/12/2017 tarihi itibariyle askerde bulunanların da sürekli işçi 

kadrolara geçiş hakkından yararlanacağının belirtildiği, sürekli işçi kadrolarına geçirilme 
sürecinin tamamında veya herhangi bir aşamasında askerde bulananlar için askerlik süresinin 
sona erdiği tarihten itibaren başlayacağı hükmü kapsamında, sürekli işçi kadrolarına geçiş 
sürecinin ilgili mevzuata göre başvuranın gerekli işlemleri yaptığı anlaşıldığından, talebin 
reddi yönündeki idari işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varılarak, 
başvuranın işçi kadrosuna geçiş işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 
tamamlanması yönünde sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karar 
verilmiştir. 

1.6.3.1.4 4 Aralık 2017 Tarihinde Aktif Çalışmama Gerekçesiyle Sürekli İşçi 
Kadrosuna Geçirilmemesi İddiası: 

Salt işverenin çıkış kodunu “askerlik nedeniyle çıkış” olarak göstermemesini mazeret 
olarak sunmasının hukuka ve hakkaniyete uygun düşmediği, kaldı ki başvuran hakkında “22- 
Diğer nedenler” işten ayrılış kodunun verildiği dikkate alındığında, başvuranın Kanunda yer 
alan diğer koşulları da haiz olması halinde, kendisine uygun kadro/pozisyona geçiş 
işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tamamlanması yönünde Sincan Belediye 
Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 
1.6.3.1.5 Toplu İş Sözleşmesi Nedeniyle Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin 

İşçiliğe Bağlı Giderlerinde Oluşan Artışın Fiyat Farkı Olarak Ödenmesi: 
Toplu iş sözleşmesi sonucunda, söz konusu hizmet alımı kapsamında çalıştırılan 

işçilerin işçiliğe bağlı giderlerinde oluşan artışın fiyat farkı olarak alt işverene ödenmesine 
yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.3.1.6 Eski Hükümlü Olarak Sürekli İşçi Kadrosuna Geçilmesi: 
Mahalli idarelerin eski hükümlü çalıştırılması açısından açıkça istisna tutulduğu 

yönünde bir düzenlemede bulunmadığı değerlendirilmiş olup, kadroya geçmek için 
başvurmasına rağmen işe başlatılmadığını belirterek eski hükümlü olarak sürekli işçi 
kadrosuna geçişinin yapılmasını talep eden ilgili hakkında ivedilikle işlem tesis edilmek üzere 
Uşak Valiliğine Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.3.1.7 İş Kazaları  

1.6.3.1.7.1 İş Kazasının Zamanında Bildirilmemesi Sebebiyle Verilen İdari Para 
Cezasının İptali: 

Başvuruda belirtilen tarihte sigortalının başvuran şirket bünyesinde çalıştığını gösterir 
herhangi bir bulgunun dosyada yer almaması karşısında, “iş kazasının süresinde 
bildirilmemesi” fiili nedeniyle başvuran şirkete idari para cezası verilmesi işleminde hukuka 
uyarlık bulunmadığı değerlendirilmiş olup idari para cezası verilmesi işleminin geri alınması 
hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

 



‒ 44 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 219)

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

 
 

44 

1.6.3.1.7.2 Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranına İtiraz: 
Başvuranın maluliyet talebine istinaden yapılan incelemede, SGK Kurum Sağlık 

Kurulu ve itiraza binaen Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından verilen meslekte 
kazanma gücü kaybı oranı ile KDK tarafından bilirkişi olarak belirlenen Adli Tıp Kurumu 
ilgili ihtisas kurulundan alınan mütalaanın aynı doğrultuda olduğu gözetildiğinde idarenin 
işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık tespit edilemediğinden başvuru hakkında Ret 
Kararı verilmiştir. 
1.6.3.1.8 İdarede İşçi Statüsünde Çalışanların İş Kanunundan ve İş Akdinden 

Kaynaklanan Haklarına İlişkin Konular 
1.6.3.1.8.1 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının Tekrar Verilmesi: 

Yetkili makamlar tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmak 
suretiyle başvuranın özel güvenlik görevlisi kimlik kartının elinden alınmasında başvuranın 
güvenlik soruşturması olumsuz değerlendirilirken tek bir bilgiye dayanıldığı, başvuran 
hakkında ek olarak herhangi bir araştırmanın yapılmadığı ve başka bir tespite yer verilmediği, 
bunların yanı sıra başvuran hakkında elde edilen bilginin, özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartının iptal edilmesine dayanak oluşturabilecek bir bilgi olup olmadığı konusunda herhangi 
bir değerlendirmenin de yapılmadığı ve verilen kararın gerekçelendirilmediği, dolayısıyla 
idare tarafından takdir yetkisinin yeterli bir gerekçe ortaya konulmadan kullanıldığı 
değerlendirilmiş olup başvuranın özel güvenlik görevlisi kimlik kartının geri verilmesi 
yönünde gerekli işlemlerin yapılması hususunda İstanbul Valiliğine tavsiyede bulunulmasına 
karar verilmiştir. 
1.6.3.1.8.2 Almış Olduğu Eğitimler Sebebiyle Kazanmış Olduğu Haklara İstinaden 

Yetki Belgesinin Verilmesi: 
Başvuranın, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ustalık belgesi ile Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve 
teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olmaya ilişkin şartları sağlamadığı, ayrıca 
başvurucuya sınava girmeden mesleki yeterlilik belgesi verilmesinin mümkün bulunmadığı 
tespit edildiğinden başvuru hakkında ret kararı verilmiştir. 
1.6.3.1.8.3 Sözlü Sınavın İptali ve Tekrar Mülakat Yapılması: 

Sınav komisyonunun başvuran hakkında mevzuatta belirtilen kriterlere uygun olarak 
değerlendirme yaptığının sunulan belgelerden tespitinin mümkün olmadığı, ayrıca sınava 
ilişkin değerlendirmenin ve gerekçesinin ayrı ayrı tutanağa geçirilmesi yönünde de mevzuatta 
bir açıklık bulunmadığı görüldüğünden başvuranın sınavda başarısız sayılmasına ilişkin 
işlemde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmakta olup, başvuranın sözlü 
sınavın iptalini ve tekrar mülakat yapılması talebinin reddine; idarenin bundan sonra 
düzenleyeceği sözlü sınavlarda sınavlara giren adaylara sorulan sorular ve adaylar tarafından 
verilen cevapların ve ilaveten komisyon üyelerince takdir edilen puanların gerekçelerini 
ortaya koyacak tedbirler alması yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiyede 
bulunulmasına karar verilmiştir. 
1.6.3.1.8.4 Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Aşamasından Sonra Fiilen Yaptığı İşe Uygun 

Meslek Koduna Uygun Çalıştırılması: 
Başvuranın idarede fiilen yapmakta olduğu iş ile idare tarafından Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bildirilen meslek kodunun birbiri ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği sonuç ve 
kanaatine varılarak başvuranın meslek kodu ile fiilen yaptığı işin birbirine uygun hale 
getirilmesi hususunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiyede 
bulunulmasına karar verilmiştir. 
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1.6.3.1.8.5 Kıdem Tazminatının Ödenmesi: 
İş akdinin feshinin İş Kanununda öngörülen haklı sebeplerden herhangi birine 

dayanmadığı anlaşıldığından, başvuranın kıdem tazminatı talebinin idarece reddine ilişkin 
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak başvurana kıdem tazminatı ödenmesi 
hususunda Manisa Celal Bayar Üniversitesine tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.3.2 Sosyal Güvenlik 
Kuruma yapılan başvuruların en yoğun olduğu alanlardan biri olan sosyal güvenlik 

uygulamalarına yönelik olarak 2019 yılı için genel bir değerlendirme yapılmış; Sosyal 
Güvenlik Kurumu uygulamalarının İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 22 inci maddesinde 
tanınan sosyal güvenlik hakkının tesisine ilişkin iş ve işlemleri kapsadığı, bu bakımdan devlet 
erki tarafından hazırlanan yasa ve düzenlemelerde bu hakkın özüne uygun bir yaklaşımın 
benimsenmesi gerektiği, bireylerin bu hakka ulaşımı kadar demokratik, modern ve katılımcı 
yönetim anlayışı içerisinde idare tarafından “bilgi edinme hakkı” kriterlerine uygun olacak 
şekilde mevzuatın dağınıklığı ve karmaşıklığı da gözetilerek vatandaşa yalın ve anlaşılabilir 
şekilde bilgilendirme yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Sosyal Güvenlik Kurumunun, karmaşık olan mevzuatı uygulama birliğinin tesisi, 
mevzuatın sadeleştirilmesi ve tekleştirilmesi amacıyla çoğunlukla genelgeler ile düzenlediği 
gözlenmekte ise de bu alt mevzuat düzenlemelerinin normlar hiyerarşisine göre kendinden üst 
normlara ve geçiş hükümlerine uygunluğunun sağlanması gerekmektedir.  

Bu nedenle “haklı beklentiye uygunluk” ve “hukuk güvenliği ilkelerine” uygun olacak 
şekilde yerleşik hale gelen yargı kararları da gözetilerek vatandaşı yargıya gitmek zorunda 
bırakmayacak şekilde; hizmetlerin birleştirilmesi zorunluluğu, Sosyal Güvenlik Kurumunun 
hatalı işlemleri nedeniyle temerrüde düşülen ödemelerde faiz ödenmemesi, tarım tevkifatına 
istinaden sigortalılık tescili gibi yargı organlarınca hakkında içtihat birliği oluşan konularda 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerekli adımların atılması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

1.6.3.2.1 Hizmet Birleştirmesi: 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekli aylığını hesaplarken prim gün sayısı ve yılı 

yeterli olmasına rağmen hizmet birleştirmesi yapılmaması nedeniyle daha düşük maaş 
bağlanması dolayısıyla maaşın tekrar hesaplanması gerektiği ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) 
kapsamında geçen hizmetlerin, hizmet birleştirmesi yapılmak suretiyle toplam hizmet 
süresine dâhil edilmesi ve doğacak hak ve alacaklarının başvuru sahibine verilerek emekli 
aylığının düzeltilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. 

1.6.3.2.2 Emekli Aylığı ve Emekli İkramiyesi: 
Başvuranın kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen başvuranın emekli aylığının 

bağlanması, eksik ve geç ödenen aylıkların yasal faizi ile birlikte ödenmesi, emekli 
yardımının ödeme tarihindeki alım gücüne denkleştirilmesi, istifa veya haklı nedenle fesih 
olduğunu kanıtlayıcı nitelikte bir belge olmamasına rağmen emekli ikramiyesinin eksik 
ödendiği iddiası, emekli ikramiyesine ilişkin yapılan ödemenin ikinci kez emekli olduğu 
tarihteki katsayılar dikkate alınarak yapılması, 30 yıl üzeri çalışmalarına emekli ikramiyesinin 
ödenmesi, geçmiş yıllardaki hizmetlere karşılık emekli ikramiyesinin tahakkuk ettirilmesi, 
yaşlılık aylığının bağlanması talebi, yaşlılık aylığının eksik hesaplanması ve emekli 
ikramiyesinin ödenmesi talebi yönünde başvuruda bulunulmuştur.  
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1.6.3.2.3 Yersiz ödeme nedeniyle iade talepleri: 
Kurum hatası kaynaklı yersiz ödeme borcu, birden fazla aylık üzerinden fazla ödeme 

yapılması kaynaklı yersiz ödeme borcu ile yersiz ödemeden kaynaklanan borcun 
taksitlendirilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur.  

1.6.3.2.4 Sosyal güvenlik hakkına ilişkin diğer kararlar: 
Sigorta işlemleri tüzüğü yerine talep tarihinde meri olan maluliyet tespit işlemleri 

yönetmeliğinin uygulanması, maluliyet tespiti, tazminat talebinde zamanaşımı uygulaması, 
genel sağlık sigortası tescil işlemlerinin düzeltilerek sağlık yardımlarından faydalanması, 
2926 sayılı tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar sosyal sigortalar kanunu kapsamındaki 
sigortalılık, hizmetlerin ihya edilmesi, sağlık kesintileri, emeklilik başlangıç tarihinin 
düzeltilmesi, idari para cezaları, ücretli öğretmenlerin sigortalılık bildirimleri, ek gösterge 
rakamının düzeltilmesi ve farklı statüden birden fazla aylık bağlanması konularında başvuru 
yapılmıştır.  

 

1.6.4 Çocuk Hakları 

2019 yılı içinde KDK çocuk internet sayfasına erişen çocukların başvurularında öne 
çıkan konular arasında; çocuk koruma sistemi, eğitim sistemi içinde akran, öğretmen ve 
idarecilerin olumsuz tutum ve davranışları, eğitim hakkına erişim, okul çevresi güvenliği ve 
ulaşım koşulları, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri, 
yerleşim yeri, çevre sağlığı ve güvenliği, sağlık hizmetlerine erişim, kapalı kurumlarda tutulan 
çocukların aile ile görüş hakkı, çocukların ebeveynleri ile kişisel ilişki tesisi, koruma ve 
bakım altındaki çocukların ve refakatsiz çocukların gündelik ihtiyaçlarına ilişkin talepler öne 
çıkmıştır. 

Başvurular; ağırlıklı olarak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ayrım gözetmeme hakkı, 
çocuğun yüksek yararı, yaşam ve gelişme hakkı, çocuğun görüşüne başvurma, çocuğun 
görüşlerini ifade etme ve katılım hakkı, çocuğun gerek duyduğu bilgilere erişim hakkı, 
çocuğun her türlü şiddete karşı korunma hakkı, aile ortamının desteklenmesi hakkı, çocuklar 
hakkında alınan tedbirlerin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi hakkı, eğitim hakkı, 
çocuğun boş zaman değerlendirme, dinlenme, eğlenme ve kültürel etkinliklere katılma hakkı, 
çocuğun mahremiyet hakkı, özgürlüğünden yoksun çocukların yetişkinlerle aynı yerde 
tutulmaması ve aileleriyle irtibatlarını sürdürmesi hakkı, özel gereksinimli çocukların 
toplumsal yaşama diğerleri ile eşit koşullarda katılım ve kamu hizmetlerinden faydalanma 
hakları kapsamında değerlendirilebilecek vakalarla ilgili olarak yapılmıştır. 

Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde şikâyet konusu pek çok başvuruda çocuğun 
katılım hakkına ilişkin sorunların öne çıktığı gözlenmektedir. Bu çerçevede, idarelere, 
çocuğun katılımını teşvik eden, güven ve saygı kültürünü destekleyen bir iletişim modelinin 
kullanılması, çocuğun gerçek ihtiyacına yönelen idari ve eğitimci modelinin aile ile iş birliği 
yapması, mevcut sistemde çocuğun katılım hakkını etkin kullanmasına yönelik araçların 
geliştirilmesi önerilmektedir. 

Bunun yanı sıra şiddetin ailede ve toplumsal yaşam alanlarında da görülebildiği 
dikkate alınarak, çocuğa yönelik şiddetle mücadelede toplumsal algının değiştirilmesinin çok 
önemli olduğu, bu amaçla çocuk ve yetişkinler açısından örgün ve yaygın eğitim kapsamında 
sosyal, kültürel, geleneksel veya manevi değerler yönünden şiddetin ayıplanmasını ve 
kınanmasını sağlayacak davranış modellerinin öne çıkarılması önemli görülmektedir. Bu 
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alanda değerler eğitimi, ebeveyn ve aile eğitim programlarının yaygınlaştırılması, okul 
öncesinden yükseköğretime uzanan farklı eğitim düzeylerinde insan hakları derslerinin 
arttırılması ve bazı seviyelerde zorunlu kılınması ile Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere çocuk ve gençlerle 
en fazla temas eden idarelerin şiddetle mücadelede toplumsal algının değiştirilmesi ihtiyacına 
göre çalışmalarını gözden geçirmesi ve etkinleştirilmesi suretiyle toplumda daha geniş 
kesimlere bu çalışmaların ulaşması suretiyle çocuğa yönelik şiddetle mücadelede önleyici 
faaliyetlerin daha etkili sonuçlar doğurabileceği değerlendirilmektedir. 

Konunun diğer bir boyutunda ise çocuk hakları alanında yürütülen faaliyetler 
kapsamında öğretmenler ve ilgili personel tarafından sıklıkla dile getirilen önemli bir husus; 
çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismar konusunda çocuk koruma sistemi dâhilinde ihbar ve 
bildirim yükümlülüğü bulunan kamu çalışanlarının haklarının güvence altına alınmasına 
yönelik bir model geliştirilmesi ihtiyacıdır. 

2019 yılı içinde Kuruma yapılan başvurularda; Suriye uyruklu çocukların eğitim 
sistemi içinde okul kayıt işlemlerinde çeşitli sorunlar yaşadıkları (çocuğun dil 
seviyesine, yaşına, durumuna uygun sınıf tespiti ve düzenlemesi, e-okul sistemi üzerinde okul 
nakil geçişlerindeki sorunlar vb.) anlaşılmakta; dil engeli nedeniyle idarenin aile ve çocuğa 
yaptığı açıklamaların tam olarak anlaşılamamasından kaynaklı olarak iletişim 
sorunlarının yaşandığı, dil ve kültür farklılığından kaynaklı bu tür sorunların çocuğun 
devamsızlığına, hatta okulu bırakmasına yol açabildiği tespit edilmektedir. Eğitim sistemi 
içinde ivedilikle mülteci çocuklarla ve ailelerle etkili iletişim kurma konusunda okul 
idarelerinin güçlendirilmelerine ve mülteci öğrencilerin vaka odaklı takip sürecine 
alınmalarına ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir. 

Ayrıca; çocukların aile ortamının desteklenmesi hakkı ve çocuklar hakkında alınan 
tedbirlerin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi hakkı kapsamında ilgili çocuk 
başvurularında çocuklardan gelen talepler ve alınan geri bildirimler sonucunda, çocukların 
özel hayatlarının gizliliğinin korunması ve yüksek yararlarının gözetilmesi ilkelerinin 
benimsenmesine, ailenin sosyal, psikolojik, hukuki ve diğer açılardan desteklenmesine, 
çocuğun korunması bakımından Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde gerekli tedbirlerin 
alınarak sosyal inceleme raporu düzenlenmesine, ailelerin ihtiyaç ve gereksinimlerinin sosyal 
hizmet kapsamında detaylı incelenmesine, uygun hizmet modelinin vaka özelinde 
belirlenmesine veya belirlenen hizmetin çocuğun yüksek yararına olup olmadığının 
değerlendirilmesine daha fazla hassasiyet gösterilmesi tavsiye edilmektedir.  

1.6.4.1 Çocuk Hakları Alanına İlişkin Kararlar: 
KDK’ya 2019 yılı içerisinde çocuk hakları alanına ilişkin yapılan başvurularda, eğitim 

hakkı ve bu hakkın fırsat eşitliği temelinde sağlanması, sağlık ve eğitim hakları çerçevesinde 
beslenme hakkı, temiz hava soluma hakkı, insan kişiliğinin eksiksiz gelişimi için çocukların 
eğitim, oynama ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma hakları, sağlıklı ve güvenli 
yerleşim yerlerinde yaşama hakkı, eğitim haklarına güvenli ve mutlu bir şekilde erişim 
hakları, eğitim haklarına erişimde can güvenliklerinin sağlanması, özel gereksinimli 
çocukların sağlık, bakım ve sosyal yardım hizmetlerinden yararlanma hakkı, çocuğun 
ebeveyni ile kişisel ilişki tesis etme hakkı, özel gereksinimli çocukların eğitim hakkı, çocuk 
tesliminde çocuğun üstün yararının gözetilmesi, kapalı ceza infaz kurumlarında tutulan 
özgürlüğünden yoksun Türk uyruklu çocukların açık görüş hakkı, çocukların ve özel 
gereksinimli bireylerin güvenli seyahat hakkı, ailesinden yoksun çocukların korunma ve 
bakım hakkı ile bakım hizmetlerinin izlenmesi hakkına ilişkin kararlar verilmiştir. 
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1.6.4.2 KDK Çocuk Hakları Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler: 
KDK Çocuk Hakları Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler kapsamında, 

Çocuk Hakları Stratejisinin bir bileşeni olan topluma erişim araç seti hazırlanması için 
Ankara’daki çeşitli okullardan öğretmenler ve dört üniversitenin Ombudsmanlık 
kulüplerindeki öğrencilerden oluşturulan iki ayrı odak grup ile ihtiyaç analizine yönelik bir 
toplantı düzenlenmiştir. KDK tarafından çocuk hakları alanındaki çalışmalar kapsamında, 
ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik “Kamu Denetçiliği Kurumunun Çocuklarla 
ve Gençlerle İletişim ve İlişkilerini Güçlendirme Eğitim Programı” gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik neler 
yapılabileceğinin tartışılması amacıyla UNICEF-KDK iş birliğiyle bir toplantı düzenlenmiş 
ve söz konusu toplantıda, TBMM bünyesinde çocuk hakları alanında daimi bir ihtisas 
komisyonu kurulmasına ilişkin planlama oluşturulmuştur. Akdeniz Ombudsmanlar Birliği 
(AOB) göçmen çocuklar çalışma grubu, KDK’yı ziyaret etmiş ve KDK Çocuk Biriminin 
katkılarıyla hazırlanan program çerçevesinde konuyla ilgili faaliyet gösteren idarelerin 
göçmen çocukları destekleyici ve koruyucu nitelikteki faaliyetleri ve iyi uygulamaları çalışma 
grubuna aktarılmıştır. Özel gereksinimli çocuklar ve mülteci çocuklar gibi farklı çocuk 
gruplarını bir arada barındıran Gaziantep Çocuk Evi Sitesi ziyaret edilmiştir. Evlerde kalan 
12-18 yaş aralığındaki çocukların mevcut durumları, talep ve ihtiyaçları hakkında kurum 
personelinden ve çocuklardan bilgi alınmış ve incelemede bulunulmuştur. Ayrıca UNICEF ve 
KDK’nın işbirliğiyle Gaziantep’te çocuk koruma alanında çalışan idarelerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ile aynı tarihte istişare toplantısı düzenlenmiştir. ENOC  (Avrupa 
Çocuk Ombudsmanları Ağı)’un Kuzey İrlanda’da düzenlenen 23 üncü ENOC Yıllık 
Konferansında KDK temsil edilmiştir. Avrupa Konseyinin 2016-2021 dönemi için çocuk 
haklarının teminat altına alınması için belirlediği Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi 
kapsamında ENOC’un 2019 yılı gündemi “Çevrimdışı/Çevrimiçi: Bir Çocuğun Dünyası” 
konusu olarak belirlenmiş ve dijital çevrede çocuk hakları farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. 

Çocuk Danışma Kurulu’nun Van ilindeki 2019 yılı II. toplantısına katılım sağlanmış, 
KDK’nın çocuk hakları alanındaki kurumsal tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, gerek KDK 
gerekse de çocuk hakları birimi hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. KDK ve UNICEF 
Türkiye Ofisi arasında hazırlanan 2019 yıllık çalışma planı çerçevesinde, KDK uzman 
yardımcıları ve Kamu Denetçiliği kurumunda staj yapan Atılım Üniversitesi öğrencilerine 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde çocukların katılım hakkı 
konusunda bir eğitim verilmiştir. Yine TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve üye Milletvekilleri, KDK’yı 
ziyaret etmiştir. 

 

1.6.5 Eğitim-Öğretim, Gençlik ve Spor 

Kurumumuza eğitim-öğretim, gençlik ve spor alanında yapılan başvurular ağırlıklı 
olarak, “Sınavlar ve bağlantılı uygulamalar”, “Öğrencilerle ilgili işlem, eylem ve 
uygulamalar”, “Yükseköğretim hizmetlerine ilişkin konular”, “öğretmenlerin eğitim ve 
öğretime ilişkin sorunları”, “Dezavantajlı gençlere yönelik çalışmalar”, “Eğitim-öğretim, 
gençlik ve spor hizmetlerine ilişkin diğer konular;” alt başlıkları altında toplanmaktadır. 
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1.6.5.1 Sınavlar ve Bağlantılı Uygulamalar 
Merkezi sınav yapan ÖSYM, MEB, AÖF gibi kurumlar tarafından gerçekleştirilen 

sınavlarda uygulanan güvenlik tedbirleri, ÖSYM’nin sınav başvuru ücretleri ve sınav 
ücretinin online ödeme sisteminde yaşanan aksaklıklar, üniversitelerin açıköğretim fakülteleri 
tarafından yapılan ara sınavlar, final sınavları ve bütünleme sınavlarında uygulanmaya 
başlanan “dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi” (şans başarısından arındırma 
yöntemi) ile 3 ders sınavı uygulamaları, TÜRMOB tarafından yapılan Yeminli Mali 
Müşavirlik Sınavlarına yapılan itirazlar, ÖSYM tarafından sınavların geçersiz sayılmasına ve 
sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, sınavda hatalı olduğu iddia edilen sorunun iptali ve sınav 
sonucuna itiraz süresinin uzatılması, vb. konular bu alanda en çok başvuru yapılan konular 
arasındadır. 

1.6.5.2 Öğrencilerle İlgili İşlem, Eylem ve Uygulamalar  
Öğrencilerle ilgili işlem, eylem ve uygulamalara ilişkin başvurular; yatay/dikey geçiş 

işlemleri ile bunun sonucunda eksik yapılan/yapılmayan ders muafiyeti uygulamaları, yaz 
okulu ve bütünleme sınavı uygulamaları, KYK bursunun kesilmesi, bursun krediye 
dönüştürülmesi, burs/kredi geri ödeme süreci gibi konularda yoğunlaşmaktadır.  

1.6.5.3 Yükseköğretim Hizmetlerine İlişkin Konular  
Yükseköğretim hizmetlerine ilişkin konular ile ilgili başvurular; yurtdışındaki 

üniversitelerden mezun olanların diplomalarının tanıma ve denklik işlemleri, üniversitelerin 
bölüm ve programlarına verilen eşdeğerlikler, lisans tamamlama uygulamaları, yatay veya 
dikey geçiş kontenjanları ile uygulamalar, doçentlik başvuru sürecine ilişkin iş ve işlemler ile 
ilgili başvurularda yoğunlaştığı görülmektedir. 

1.6.5.4 Spor Federasyonlarının İşlem ve Uygulamaları  
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve çeşitli spor federasyonları bünyesindeki 

sporcuların, hakemlerin, antrenörlerin ve federasyonlarda yönetici düzeyindeki kişilerin tutum 
ve davranışlarının sportmenliğe aykırılık gerekçesi ile disipline sık sık konu edilmesi, disiplin 
yargılamasının spor disiplinini sağlamanın ötesinde kullanılabilmesi, federasyonların çeşitli 
kurullarının iş ve işlemlerinde hukuki dayanak ve gerekçelerinin sınırlı olması vb. konularda 
yoğunluk göstermektedir. 

1.6.6 Ekonomi, Maliye ve Vergi 

KDK’ya ekonomi, maliye ve vergi idarelerinin işlem, eylem, tutum ve davranışlarına 
ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerden ağırlıklı olarak “bankacılık işlemleri”, “sigortacılık 
işlemleri”, “sermaye piyasaları”, “ihale iş ve işlemleri”, “kamu alacakları ve kamu borçları”, 
“vergi işlemleri”, “mali suçlar ve kaçakçılık” ile “ekonomi, maliye ve vergiye ilişkin diğer 
konular” alt başlıkları altında başvurular yapılmıştır. 

Ekonomi, maliye ve vergi alanında Kuruma ağırlıklı olarak; 
- Maaş promosyonu ödenmesi talebi (sürekli işçi statüsünde çalışanlar ile emekliler 

dâhil), banka hesapları ve kredi kartlarından kesilen işletim ücreti, aidat ve sair adlar altında 
yapılan kesintiler, banka kredilerinden alınan dosya masrafının iadesi, banka hesabının 
kapatılmaması, bankaların ATM’lerinde yaşanan problemler, bankacılık işlemlerinde üçüncü 
şahıslar tarafından dolandırılmanın neden olduğu mağduriyetler, emekli hesabını başka bir 
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bankaya nakledememesi, bankaların kredi faiz oranlarını güncel orandan yapılandırmaması, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile bankalar tarafından (gerek FETÖ/PDY darbe 
girişimi 95 gerekse de özel hukuk ilişkisinden kaynaklı olarak) hesaplara konulan blokenin 
kaldırılması, özel hukuk ilişkisinden kaynaklı borçlar nedeniyle maaş hesabına yönelik 
uygulanan haciz işlemleri, banka personelinin olumsuz tutum ve davranışları gibi bankacılık 
işlemlerine, 

- Forex piyasaları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gereken 
denetimin yapılması ya da denetimin gerektiği gibi yapılmadığı, borsada işlem gören 
şirketlere ait hisse senedi zararlarının SPK, bankalar ya da ilgili aracı kurumlar tarafından 
karşılanması ile sermaye piyasalarına ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması, SPK’nın Türkiye 
Değerleme Uzmanlığına yönelik uygulamalarına ilişkin olarak sermaye piyasalarına, 

- Fiş ve fatura kesmeyen işletmeler, makbuz düzenlemeyen serbest meslek erbabı gibi 
vergi kaçırma ihbarı içeren başvurular, vergi ihbar ikramiyelerinin ödenmesinin sağlanması, 
vergi ihbar ikramiyesine ilişkin olarak ilgili idarelerin gerekeni yapmadığı iddialarıyla ilgili 
mali suçlar ve kaçakçılığa, 

- Hastanelere malzeme tedariki sağlayan firmalar ile devletle iş yapan firmaların 
icraya konu alacakları ile icraya henüz konu edilmemiş alacaklarının ilgili kurumdan 
tahsilinin sağlanması, kamu alacağı niteliği kazanan ve haksız yere alındığı iddia edilen 
ödemelerin iadesi, OHAL KHK’ları ile kapatılan okullara peşin olarak ödenmiş eğitim 
bedellerinin iadesi taleplerine 96 ilişkin kamu alacak ve borçlarına, 

- Haksız yere tahsil edildiği iddia edilen vergi, resim ve harçların iadesinin sağlanması 
ile haksız yere tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçların terkin edilmesi, vergi inceleme 
raporlarına istinaden salınan vergi ve vergi zıyaı cezaları ile gecikme faizlerinin kaldırılması, 
kanunen tanınmış olan vergi muafiyet ve istisnalarından yararlandırılmaması, ithal edilen 
ürünlerden gümrükte mükerrer vergi tahsil edilmesi, kazancın vergilendirilme türüne ilişkin 
itirazlar, vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen haciz ve e-haciz uygulamaları ile hesap bloke 
işlemleri, KDV iadesi taleplerinin yerine getirilmesinin vergi idaresince geciktirilmesi veya 
reddedilmesi, vergi borcunun yeniden yapılandırılmasının reddi işlemleri ile vergi borcunun 
yeniden yapılandırılmasının sağlanması, ikale sözleşmelerinden kaynaklı vergi iadesi 
talepleri, vergi mevzuatında değişiklik yapılmasına yönelik olarak vergi işlemlerine, 

- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim 
Merkezi (TRAMER)’in uygulamalarına yönelik başvurular, sigorta şirketi tarafından zararın 
karşılanmaması, sigorta poliçelerinin yeniden hesaplanması, DASK poliçesinin gereğinin 
yerine getirilmemesi, trafik sigortası kapsamında tarafına herhangi bir bedel ödenmemesi, 
bankaların kredi kullanırken sigorta yaptırmayı zorunlu tutması, trafik kazası sonrası 
hesaplanan kusur oranlarının düzeltilmesi, Bireysel Emeklilik Sisteminin uygulanmasından 
kaynaklanan sorunlar, sigorta eksperlik sınavları ile sigorta eksperlerinin sorunlarına yönelik 
olarak sigortacılık işlemlerine, 

- Hakediş bedellerinin ödenmemesi, hakediş bedellerinden haksız yere yapılan 
kesintiler, geçici teminat bedellerinin iade edilmesi, iş deneyim belgesi verilmemesi, ihale 
şartnamelerine aykırı davranıldığı ve/veya ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına 
ilişkin başvurular ile ihalelerin iptal edilmesine yönelik ihale iş ve işlemlerine, 

- Tasfiye Halinde  Finans Kurumundaki alacağının tahsil edilmesi, Konut Edindirme 
Yardımına (KEY) ilişkin alacağının tarafına ödenmesi, ekonomi, maliye ve vergi alanında 
mahkeme kararlarının idarelerce yerine getirilmemesi, idarelerden kiralanan binaların kira 
bedellerinin makul seviyelere çekilmesi, kayyım atanan şirketlerdeki alacaklar, vergi daireleri 
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ve mal müdürlüklerinin çalışma sistemlerindeki aksaklıklar, Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) üyelik aidatları 
ile SMM ruhsatlarının verilmemesine ilişkin olarak ekonomi, maliye ve vergiye ilişkin diğer 
konulara yönelik başvurular alınmıştır. 

1.6.6.1 Bankacılık İşlemleri  
Bankacılık işlemleri alanında, kamu personeli (sürekli işçi statüsünde çalışanlar dâhil) 

ile emeklilerin maaş promosyonu ödenmesi talepleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
(TMSF) tarafından banka hesaplara konulan bloke ve ipoteklerin kaldırılması, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) denetleme ve düzenleme görevi, Türkiye 
Bankalar Birliğinin vermiş olduğu kararlara yönelik şikâyetler incelenerek karara 
bağlanmıştır. 

1.6.6.2 Promosyon Ödemeleri  
Promosyon bedelleri bağlamında Kurumumuza çok sayıda şikâyet başvurusu 

iletilmektedir.  Bunlar arasında, protokol yürürlükteyken göreve başlayan kamu görevlilerinin 
promosyon imkanından faydalanamamasından kaynaklı şikâyetler öne çıkmaktadır. Bu 
kapsamda, banka promosyonu ödenmesi taleplerinin kamu idarelerince reddine ilişkin 
işlemlerin hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine uygun olmadığı değerlendirilerek, protokol 
tarihinden sonra göreve başlayan personele, göreve başladığı tarih ile protokollerin geçerli 
olduğu son tarih arasındaki döneme ilişkin hesaplanacak promosyon tutarlarının ödenmesi ve 
promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra ilgili kuruma açıktan veya naklen atanacak 
personelin olabileceği göz önünde bulundurularak ileride yaşanabilecek benzer problemlerin 
önüne geçilmesi amacıyla bundan sonra yapılacak protokollerde bu durumların dikkate 
alınması hususlarında Tavsiye Kararları verilmiştir. 

Halihazırda kamu personeli olmayan ve emekli olup promosyon imkanından 
faydalanmak isteyen vatandaşlar ile daimi işçi statüsüne 7079 sayılı Kanun marifetiyle geçen 
kişilerin de promosyon taleplerini Kurumumuza ilettikleri görülmektedir. Anılan durumdaki 
başvuranlarla ilgili de gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. 
1.6.6.2.1 Geçici İşçi Pozisyonunda Çalışanlarla 696 Sayılı KHK ile Taşerondan 

Kadroya Geçen İşçilere Banka Promosyonu Ödenmesi: 
Protokol tarihinden sonra idarede göreve başlayan işçilerle protokol yürürlükteyken 

promosyon ödemesi yapılmayan mevsimlik işçilere, hesaplanacak promosyon tutarının makul 
sürede ödenmesi için yeni işlem tesisi hususunda Akdeniz Su Ürünleri Üretme ve Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.6.3 Bankacılık İşlemlerine İlişkin Diğer Konular 
Bu alanda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) denetleme ve 

düzenleme görevini yerine getirmediği iddialarına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 
tarafından banka hesaplara konulan bloke ve ipoteklerin kaldırılmasına yönelik başvurular 
alınmıştır. 

1.6.6.3.1 Süresiz Vekâletnamelerle Bankacılık İşlemi Yapılabilmesi: 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ilgili bankaya gerekli öneri 

ve uyarılarda bulunulması, süre belirtilmeyen vekâletname ile yapılan işlemlerde yeknesak 
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uygulamanın sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumuna Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.6.4 İhale İş ve İşlemleri  
2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da hakediş bedellerinin ödenmemesi, hakediş 

bedellerinden haksız yere yapılan kesintiler, geçici teminat bedellerinin iade edilmemesi, 
teminat bedellerinin güncellenmesi, iş deneyim belgesi verilmemesi, ihale şartnamelerine 
aykırı davranıldığı ve/veya ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başvurular 
ile ihalelerin iptal edilmesi talepli başvurular alınmıştır. 

Hakedişlerden düşülen yabancı para cinsinden teminat güncellemesi tutarı, ihale ile 
alınan işin  bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması ve balıkçıların 
sorunlarının çözülmesi, e-ihale sistemi üzerinden satın alınan araçtaki kusurlar, hakediş 
alacağının ticari avans faizi ile birlikte ödenmesi, sözleşme hükümlerinde ödeme yapılmayan 
yasal sürenin ilave süre olarak verilmesi konulu başvurularda kararlar alınmıştır. 

1.6.6.5 Kamu Alacakları ve Borçları  
Kamu alacakları ve borçları alanında, Kurumumuza ağırlıklı olarak hastanelere 

malzeme tedariki sağlayan firmalar ile devletle iş yapan firmaların icraya konu alacakları ve 
icraya henüz konu edilmemiş alacaklarının ilgili kurumdan tahsilinin sağlanması, “şahısta 
hata”, “konuda hata”, “miktarda hata” yapılması nedenleriyle haksız yere alındığı iddia edilen 
tutarların iadesi, OHAL KHK’ları ile kapatılan okullara peşin olarak ödenmiş eğitim 
bedellerinin iadesi, Tasarruf Teşvik Fonu ve nemalarından kaynaklanan alacakların ödenmesi 
taleplerine yönelik başvurular yapılmıştır. 

Tıbbi malzeme satışından doğan alacağın idare tarafından ödenmesi, icra dosyası 
kapsamında bulunan alacağın ödenmesi, TMSF yönetimine geçen şirketten aldığı dairenin 
tapu devrinin yapılması konulu başvurularda tavsiye kararları alınmıştır. 

1.6.6.6 Vergi İşlemleri  
Kurumumuza yapılan başvurulardan vergi uyuşmazlıklarının ağırlıklı olarak salınan 

(tahakkuk ettirilen) verginin miktarı, kesilen vergi cezaları ile verginin tahsili konularında 
ortaya çıktığı görülmektedir. 

Vergi işlemleri alanında, 2019 yılında Kurumumuza; haksız yere tahsil edildiği iddia 
edilen vergi, resim ve harçların iade ya da terkin edilmesi, vergi inceleme raporlarına 
istinaden salınan vergi ve vergi zıyaı cezaları ile gecikme faizlerinin kaldırılması, kanunen 
tanınmış olan vergi muafiyet ve istisnalarından yararlandırılmaması, ithal edilen ürünlerden 
gümrükte mükerrer veya fazla vergi tahsil edilmesi, kazancın vergilendirilme türüne ilişkin 
itirazlar, vergi dairesi tarafından uygulanan haciz ve e-haciz uygulamaları ile hesap bloke 
işlemleri, KDV iadesi taleplerinin yerine getirilmesinin vergi idaresince geciktirilmesi veya 
reddedilmesi, vergi borcunun yeniden yapılandırılmasının reddi işlemleri, vergi borcunun 
yeniden yapılandırılmasının sağlanması, vergi mevzuatında değişiklik yapılması ile vergi 
idarelerinin iş ve işlemlerine yönelik başvurular yapılmıştır. 

Garanti taahhütnamesi hükmüne dayanarak hakedişlerden yapılan 4.526,59 TL’lik 
damga vergisi kesintisinin iadesi konulu başvuruda Milli Savunma Bakanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına, MTV istisnasının uygulanması bakımından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 
tarafından düzenlenen 2011 tarihli süresiz nitelikteki engelli sağlık kurulu raporunun geçerli 
sayılması suretiyle başvurandan tahsil edilen MTV tutarının iade edilmesi gerektiği sonuç ve 
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kanaatine varılarak yersiz tahsil edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarının iade edilmesi 
hususunda Gelir İdaresi Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına, ihbar tazminatı adı altında 
başvurana yapılan ödeme üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin, 193 sayılı 
Kanunun geçici 89 uncu maddesi hükmü doğrultusunda red ve iadesiyle ilgili olarak gerekli iş 
ve işlemlerin makul sürede yapılması hususunda Gelir İdaresi Başkanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına, emekli maaşına konulan haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin iadesi ve 
muvafakat alınmadan emekli maaşlarına haciz uygulanmaması yönünde Gelir İdaresi 
Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.6.7 Mali Suçlar ve Kaçakçılık  
2019 yılında, fiş ve fatura kesmeyen işletmeler, makbuz düzenlemeyen serbest meslek 

erbabı gibi vergi kaçırıldığı iddiası içeren ihbar niteliğinde başvurular, 1905 sayılı Menkul ve 
Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber 
Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu çerçevesinde ihbar ikramiyelerinin ödenmesinin sağlanması, vergi ihbar ikramiyesine 
ilişkin olarak ilgili idarelerin gerekeni yapmadığı iddialarına yönelik başvurular alınmıştır. 

1.6.6.8 Ekonomi, Maliye ve Vergiye İlişkin Diğer Konular 
İdare ile imzalanan kira sözleşmesi kapsamında yapılan kira artışının yüksekliği,  

akaryakıt istasyonunun satış işleminin iptali, sigorta eksperliği sınavının açılması konulu 
başvurularda tavsiye kararları alınmıştır. 

 

1.6.7  Enerji, Sanayi, Gümrük ve Ticaret 

Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret alanında yapılan başvurular; maden işletme ruhsatı 
alınması ve iptalinde yaşanan sorunlar, elektrik dağıtım şirketlerinin uygulamaları, işletmelere 
verilen KOSGEB destek kredileri, iç ve dış ticarete ilişkin konular, tüketici sorunları ile 
gümrük işlemleri ve uygulamaları konularında yoğunlaşmaktadır. 

1.6.7.1 Enerji ve Tabii Kaynaklar 

1.6.7.1.1 Okul Bahçesinde Bulunan Elektrik Trafosunun Kaldırılması: 
Başvuran, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, Özel İdare İlköğretim 

Okulu bahçesinde yer alan elektrik trafosunun çocukların can güvenliği açısından risk teşkil 
edebileceğini belirterek kaldırılmasını talep etmiştir. 

1.6.7.2 Enerji Piyasasında Özel Hukuk Tüzel Kişilerince Yürütülen Kamu Hizmetleri 
1.6.7.2.1 Elektrik Abonesinden Mükerrer Olarak Alınan Güvence Bedelinin İade 

Edilmesi: 
Başvuran, 11 yıl önce güvence bedeli ödediğini, kendisinden tekrar 2018 yılı verileri 

üzerinden güvence bedeli alındığını belirterek ödediği güvence bedeli farkının iade edilmesini 
talep etmiştir. Bu doğrultuda, güvence bedeli farkının iade edilmesi yönünde Yeşilırmak 
Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 
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1.6.7.2.2 Doğalgaz Abonelerine Seçme Hakkı Verilmeden Sayacın Değiştirilmesi ve 
Değişim Sebebiyle Güvence Bedeli Alınması: 

Başvuran, Ankara’da bulunan konutunda kendisine herhangi bir bildirim 
yapılmaksızın isteği ve iradesi dışında, evde bulunmadığı bir zamanda ön ödemeli doğalgaz 
sayacının sökülerek mekanik (faturalı) sayaç ile değiştirildiğini, değişim esnasında ön 
ödemeli (kartlı) veya mekanik sayaç arasında bir seçim yapma hakkı tanınmadığını, ayrıca bu 
değişim nedeniyle açma kapama bedeli ile sayaç güvence bedeli alındığını belirterek, söz 
konusu uygulamalara dayanak olan hükümlerin değiştirilmesini talep etmiştir. Dağıtım 
Şirketinin abonelerine bir tercih hakkı tanımadan onları fiilen mekanik sayaç kullanmaya 
zorlamasının, hukuka, hakkaniyete, temel tüketici haklar ile hukukun genel ilkelerine aykırı 
olduğu değerlendirmelerine yer verilerek Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.7.3 İç ve Dış Ticaret İşlem ve Uygulamaları 

1.6.7.3.1 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteğinden Faydalandırılma: 
Başvuran şirket, 14-17 Ekim 2018 tarihinde Chicago/ABD’de düzenlenen Pack Expo 

fuarı katılımı için İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
vasıtasıyla 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine 
İlişkin Karar kapsamında destek başvurusunda bulunduğunu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü tarafından fuardaki stantta Türkiye’den yetkili olmadığı ve yerel bir firma ile 
katılım sağlandığı gerekçesiyle hiçbir şekilde delil konulmadan, sadece kanaat ile hazırlanan 
bir gözlemci raporuna istinaden ve firma olarak kendilerinden herhangi bir görüş alınmadan 
destek taleplerinin reddedildiğini, firmanın fuara giden yetkilisinin gidiş-dönüş uçak bileti, 
biniş kartları, otel faturası, fuar alanındaki fotoğrafları, fuar standı için organizatör firmanın 
faturaları ve tüm bu faturaların ödeme dekont ve makbuzlarının İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmesine rağmen bu belgelerin İhracat Genel 
Müdürlüğü tarafından dikkate alınmadığını belirterek bahse konu gözlemci raporunun 
gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle desteğin kesilmemesini talep etmiştir. Başvuranın yurt 
dışı fuar katılım desteğinden faydalandırılması ve ihracatçı firmaların benzer durumlarda 
oluşabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilmesi bakımından, bundan sonraki fuarlarda 
görevlendirilen Bakanlık gözlemcilerinin hazırlayacakları gözlemci raporlarındaki tespitlerin 
belgeleriyle birlikte detaylandırılması hususlarında Ticaret Bakanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.7.4 Gümrük İşlem ve Uygulamaları 
1.6.7.4.1 Yabancı Plakalı Kara Taşıtlarının Geçici Olarak Türkiye’ye Getirilmesi: 

Başvuran, yabancı plakalı kara taşıtlarının geçici olarak Türkiye’ye getirilmesi 
talebiyle Kurumumuza başvurmuştur. Somut olayda, başvuranın annesinin ve babasının 
rahatsızlıklarının mücbir sebep olarak kabul edilmesini talep ettiği; bahse konu hastalık 
halinin mücbir sebep sayılabilmesi için hastalanan kişinin izin hak sahibi olmasının yanı sıra 
hastalığın taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde gerçekleşmesi gerektiği tespit edilerek, 
başvuranın yabancı plakalı kara taşıtının Türkiye’de kalış süresinin uzatımına ilişkin talebinin 
idarece reddi işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu 
doğrultuda, bahse 

konu başvuru hakkında Ret Kararı verilmiştir. 
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1.6.8 Engelli Hakları ve Sosyal Hizmetler 

KDK’ya engelli hakları ve sosyal hizmetler alanında en fazla evde bakım aylıklarının 
ve engelli aylıklarının bağlanması talebi ile başvuru yapılmakta olup, ayrıca, bağlanan 
aylıkların usulsüz bir şekilde kesildiği, muhtaçlık kriterlerinin ve ilgili mevzuattaki diğer 
koşulların sağlanmasına rağmen sosyal yardımların bağlanmadığı ve yurt genelinde sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yürüttüğü kamu hizmetleri ile ilgili iddialar hakkında 
başvurular yapılmaktadır. Bununla birlikte, sağlık kurulu raporlarındaki oranlara itiraz, kamu 
hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar, diyabet hastalarının yaşadığı sıkıntılar, eğitim 
hakkından yararlanamama, ücretsiz seyahat hakkı, refakatçi hakkı, evde bakım hizmeti 
kapsamında yürütülen hizmetlere erişim, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç engellilerin 
yaşadığı sıkıntılar, şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı sıkıntılar, engelliler aleyhine ayrımcılık, 
kamu kurumları ve belediyeler tarafından verilen sosyal yardımlar konusunda yaşanılan 
sıkıntılar ile görevlilerin engellilere yönelik tutum ve davranışları konularında şikâyet 
başvuruları alınmaktadır. Kurumumuza gönderilen başvurulardan engelli haklarını da içeren 
bir başvurunun farklı bir hak alanı ile kesiştiği durumlarda başvuru konusuna ve talebe göre 
farklı başlıklar altında inceleme yapılmaktadır. 

Engelli hakları kapsamında;  
2018 yılında KDK’nın 12 personeline Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile 120 saatlik 

Türk İşaret Dili eğitimi verilmiştir. Engelli dernek ve federasyon temsilcileri ile “Engelli 
Bireylerin İdarelerle Yaşadıkları Sorunların Çözümünde Yeni Bir Mekanizma: Kamu 
Denetçiliği Kurumu” konulu çalıştay düzenlenmiştir. Engelli Çocuk Hakları Ağı tarafından 
İstanbul’da düzenlenen “3. Ağ Genel Kurul” toplantısına Kurum tarafından katılım 
sağlanmıştır.  Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen 
“Engellilik ve Maluliyetin Tespiti, Buna Bağlı Sorunlar ve Engellilerin Emeklilik Hakları” 
konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ile Van İşitme 
Engelliler ve Aileleri Derneği ortaklığında yürütülen “Ayrımcılıkla Mücadelede Engellilerin 
Adalete Eşit Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen 
“Engellilerin Adalete Erişimi” temalı Uluslararası Engelli Hakları Konferansına katılım 
sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin (EHİS) 
izlenmesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 
sorumlu kurumların işbirliği ile hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığınca BM Engelli 
Hakları Komitesi’ne iletilen 2013 yılına kadar olan dönemi kapsayan ilk ülke raporunun, 
Komite ile Türk Heyeti arasında Cenevre’de gerçekleştirilen yapıcı müzakere toplantısına 
katılım sağlanmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından İsviçre/Cenevre’de düzenlenen “EHİS Yapıcı Müzakere” toplantısına 
katılım sağlanmıştır.  

Engelliler İçin İzleme Derneği tarafından düzenlenen “Ayrımcılıkla Mücadelede 
Engellilerin Adalete Eşit Erişimlerinin Desteklenmesi” konulu toplantıya katılım sağlanmıştır. 
75. Yıl Huzurevinde gerçekleştirilen “EHİS Ulusal Raporlama Komite Sonuç Gözlemlerinin 
Paylaşımı ve Değerlendirilmesi” toplantısına katılım sağlanmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Engelli Kadınların Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” çalıştayına katılım sağlanmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kamu kurumları ve engellilik 
alanındaki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile Engelsiz Vizyon Engelli Hakları 
Ulusal Eylem Planının hazırlık çalışmaları kapsamında; 75. Yıl Huzurevi ve Rehabilitasyon 
Merkezinde gerçekleştirilen “Spor Hakkı”na ilişkin çalıştaya, SGK Kavaklıdere Eğitim 



‒ 56 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 219)

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

 
 

56 

Tesislerinde gerçekleştirilen, “Sosyal, Kültürel Etkinlikleri ile Turizm ve Rekreasyon 
Faaliyetlerine Katılım Hakkı”na ilişkin çalıştaya ve yine 75. Yıl Huzurevi ve Rehabilitasyon 
Merkezinde gerçekleştirilen “Sağlık Hakkı”na ilişkin çalıştaya katılım sağlanmıştır. Türkiye 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun ev sahipliğinde The Green Park Hotel’de düzenlenen 
“Yaşlı Hakları Konferansı ve İstişare Komisyonu Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

KDK’ya engelli hakları alanında 2019 yılı içerisinde, engelli oğlu adına satın alınan 
araç üzerinden veraset ve intikal vergisi alınmaması, sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan 
başvuranın 5620 sayılı kanun kapsamında yer değişikliğinin yapılması, oğlunun engelli 
olması sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldığı ve eğitim hakkının ihlal edildiği iddiası, engelli 
çocuk için yeniden evde bakım ücretinin ödenmesi, yürürlükteki otopark tarifesi uyarınca 
engelli çalışanların ücretsiz otopark hakkından faydalandırılması, yaya kaldırımlarının 
engelliler için elverişli olması, engelli rampasının yapılması ve elektrik direklerinin 
kaldırılması, oğlunun engelli olması sebebiyle ayrımcılığa ve baskıya maruz kaldığı iddiası, 
araç anahtarlarının sınav merkezlerine alınması, KYK yurtlarında kalan maddi durumu 
yetersiz olan engelli öğrencilerden barınma ücretinin alınmaması, metro durağındaki 
hissedilebilir yüzey uygulamasının erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli 
vatandaşa saygısız davranan otobüs şoförü hakkında disiplin soruşturması başlatılması, 
huzurevine yapılan başvurunun işleme alınması, mahallede yaşayan vatandaşlar için sosyal 
yardım verilmesi, okul personeli hakkında soruşturma başlatılması, tip I diyabet hastalarına % 
40 engelli sağlık kurulu raporu verilmesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından nakdi 
yardım, sağlık kurulu raporu düzenlenmesi, metal merdivenlerin engelli bireyler için uygun 
hale getirilmesi, evde bakım aylığının bağlanması, engelli aylığının yeniden bağlanması, TSK 
akıllı kartının verilmesi, özel eğitim sınıfının açılması, geliri bulunmaması nedeniyle sosyal 
yardım konularında başvuru yapılmıştır.  

Engelli Hakları ve Sosyal Hizmetler alanına ilişkin Başvurulara dair örnekler aşağıda 
yer almaktadır: 

1.6.8.1 Engelli Oğlu Adına Satın Alınan Araç Üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi 
Alınmaması  

Başvuran, vasisi olduğu %90 zihinsel engelli oğlu adına Edirne 1. Sulh Hukuk 
Mahkemesinin 11/05/2018 tarihli ve… esas ve… karar numaralı kararı ile 01/06/2018 tarihi 
itibariyle aracın ruhsat işlemlerinin tamamlandığını, ancak daha sonra araç için veraset ve 
intikal vergisi talep edildiğini, bu durumun hukuka aykırı olduğunu ifade etmesi üzerine vergi 
dairesi yetkilileri tarafından Gelir İdaresi Başkanlığından görüş sorulduğunu, gönderilen cevabi 
yazıda ise %90 ve üzeri engelliler tarafından iktisap edilen araçların fatura bedellerinin aile 
efradınca veya üçüncü şahıslarca ödenmesi durumunda intikal hibe şeklinde olacağından 
veraset ve intikal vergisinin aranılması gerektiğinin ifade edildiği, bu sebeple talep edilen 
verginin iptal edilmediğini ifade etmiş; engelli oğlu için almış olduğu araç için düzenlenen 
veraset ve intikal vergisinin terkin edilmesini talep etmiştir. Engellilerin lehine olan 4760 sayılı 
Kanun kapsamındaki düzenlemeden yararlanarak engelli bireylerin hayata katılımını artırmak 
ve diğer sosyal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, engelli adına fakat engelli bireyin mülkiyetinde 
olmayan bir para ile alınan aracın vergilendirilmesi hususunun, Kanun koyucunun engellilerin 
toplumsal hayata katılımının kolaylaştırılması amacını yansıtmadığı değerlendirilmiş ve 
başvuruya konu hususta 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda engellilere yönelik 
istisna/ muafiyet düzenlemesi yapılması hususunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 
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1.6.8.2 Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Yapan Başvuranın 5620 Sayılı Kanun 
Kapsamında Yer Değişikliğinin Yapılması 

Başvuran, devlet hastanesinde 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanunun 118 ve devamı maddeleri gereği 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4/D maddesi kapsamında veri girişi personeli olarak görev yaptığını, eşinin 
Sakarya’da çalıştığını, çocuğunun otizmli olduğunu, çocuğunun tedavisinin … ilinde 
gerçekleşemediğini, bu nedenle çocuğunun tedavi görebileceği ….. ilindeki bir devlet 
hastanesine tayinini talep etmiştir. Başvuranın oğlunun tedavisi için 5620 sayılı Kanun 
kapsamında yer değiştirme talebinin, idare tarafından başvuranın sürekli işçi kadrosuna 
geçişini düzenleyen kanun hükmünde kararname içerisinde yer değiştirmeye ilişkin bir hüküm 
bulunmaması sebebiyle reddedilme işleminin hakkaniyet ölçütü ile bağdaşmadığı, bu anlamda 
5620 sayılı Kanun kapsamında engelli bireyler lehine getirilen düzenlemenin başvuranın 
talebine ilişkin işlemde kıyasen uygulanarak, başvuranın talebi hakkında teşkilat yapısı ve 
kadro imkânları değerlendirilerek bir işlem tesis etmesi hususunda Sağlık Bakanlığına 
Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.8.3 Oğlunun Engelli Olması Sebebiyle Ayrımcılığa Maruz Kaldığı ve Eğitim 
Hakkının İhlal Edildiği İddiası 

Başvuran, okul öncesi eğitim çağındaki oğlunun fiziksel engelli olduğunu, Rehberlik 
Araştırma Merkezinin (RAM) yönlendirmesi üzerine kaynaştırma öğrencisi olarak kaydını 
yaptırdıkları okuldaki anasınıfı öğretmeni tarafından oğlunun ve ailenin engellilik sebebiyle 
“ayrımcılığa” maruz kaldığını ve çocuğunun eğitim hakkının engellendiğini ifade ederek 
çocuğun eğitim hakkına devam etmesi için gerekli şartların oluşturulmasını talep etmiştir. 
Şikayete ilişkin olarak: 

1. Şikâyete konu öğretmenin özel gereksinimli öğrencilere karşı olumsuz tutum ve 
davranışlarının değiştirilebilmesini teminen, “engelli hakları alanındaki mevzuat ve 
gelişmeler ışığında bilgi eksiğinin tamamlanması, kapasitesinin ve farkındalığının artırılması 
ve özel gereksinimli çocukların eğitimindeki görev ve sorumluluklarının hatırlatılması” 
amacıyla zihniyet dönüşümü sağlayıcı nitelikte hizmet içi mesleki eğitim verilmesi,  

2. Ülkemizdeki kaynaştırma (ve bütünleştirme) eğitimine ilişkin olarak; öğrenciler, 
veliler, öğretmenler ve idareciler dâhil olmak üzere, konunun tüm paydaşlarının ihtiyaç ve 
taleplerinin gözetileceği bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde idarece güncel ve kapsamlı 
inceleme ve araştırma yapılarak yaşanan sorunların ve gerekçelerinin ayrıntılı olarak tespit 
edilmesi,  

3. Bu çerçevede, başta öğretmenlerin ve idarecilerin olumsuz tutum ve davranışlarını 
değiştirmeye, bu alanda onları desteklemeye ve zihniyet dönüşümünü sağlamaya yönelik 
olmak üzere, yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilecek sorunlar ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda mevcut eksiklikleri ve uygulama aksaklıklarını giderecek çözüm önerileri 
oluşturularak en kısa sürede uygulanmaya başlanması ve çalışmaların belirli bir program 
dahilinde kamuoyu ile paylaşılmak suretiyle orta ve uzun vadede tamamlanması hususunda 
Milli Eğitim Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 
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1.6.8.4 Yürürlükteki Otopark Tarifesi Uyarınca Engelli Çalışanların Ücretsiz Otopark 
Hakkından Faydalandırılması 

Başvuran, Antalya Havalimanında özel bir şirkette çalıştığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından verilen engelli otopark kartı sahibi olduğu, engelli olması sebebiyle 
daha önceden havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalandığı, ancak Antalya 
Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından bu uygulamanın kaldırıldığını belirterek, eski 
uygulamaya dönülmesi yönünde başvuruda bulunmuştur. İlgili mevzuat hükümleri göz önüne 
alındığında, engellilerin istihdamına ve toplum hayatına katılmalarına yönelik tedbirlerin 
alınmasında idarenin de yükümlülüğünün bulunması ve lehe bir düzenleme de hâlihazırda 
mevcut olduğundan; yürürlükteki otopark tarifesi uyarınca engelli çalışanların da ücretsiz 
otopark hakkından faydalandırılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılarak engelli 
çalışanların da ücretsiz otopark hakkından faydalandırılması hususunda Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.8.5 Metro Durağındaki Hissedilebilir Yüzey Uygulamasının Erişilebilirlik 
Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi 

Başvuran, görme engelli olduğunu, 30/05/2018 tarihinde Zeytinburnu metro 
durağından Bağcılar – Kabataş tramvay hattına aktarma yapmak istediğinden, beyaz 
bastonunun yardımıyla “hissedilebilir yüzeyi” takip ederek turnikeden geçtikten hemen sonra 
yolun bittiğini ve son anda sola doğru döndüğünü fark ettiğinden, sola dönen izi ararken ve 
bir taraftan da tramvay için yönünü bulmaya çalışırken hissedilebilir yüzeyin zemini ile 
neredeyse kesişen çatı direğine kafasını çarptığından, çarpmanın etkisiyle burnunun 
kanadığından bahisle şikayetçi olmuştur. Başvuruya konu hissedilebilir yüzey uygulamasının 
ve metro durağında Bakanlıkça ve Komisyonca tespit edilen diğer erişilebilirlik uygulama 
hata ve eksikliklerinin mevzuata ve standartlara uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi, 
bu süreçte benzer kazaların önüne geçilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve 
başvurana bir “özür mektubu” gönderilerek uğradığı manevi zararın giderilmesi hususunda 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına; tespit edilen uygulama hata ve eksikliklerinin 
giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla İstanbul 
Valiliğine (İl Erişilebilirlik Komisyonu) Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.8.6 Mahallede Yaşayan Vatandaşlar İçin Sosyal Yardım Verilmesi 
Başvuran, Seyrantepe Mahallesinin muhtarı olduğunu, mahallesinde yaşayan fakir 

vatandaşlar ve işsiz gençler bulunduğunu belirterek bahse konu vatandaşlar için İl Müdürlüğü 
tarafından ayni ve nakdi yardım yapılmasını talep etmiştir.  Kurumca yapılan inceleme 
neticesinde; Seyrantepe Mahallesinde yaşayan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar 
hakkında yapılacak inceleme ve araştırma sonrası şartları tutanlara ayni - nakdi ya da diğer 
ilgili yardımların bağlanabilmesini teminen ilgili Kurum ile iletişime geçilmiştir. …….. 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 07/10/2019 tarihli cevabi yazısında; Kamu Denetçiliği 
Kurumunun yazısına istinaden Müdürlüğün meslek elemanları tarafından 04/10/2019 
tarihinde Seyrantepe Mahalle Muhtarı ile görüşüldüğü, Müdürlüğün hizmet modelleri 
hakkında gerekli rehberliğin yapıldığı belirtilmiştir. 
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1.6.8.7 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Nakdi Yardım 
Başvuran, sosyal yardımlaşma vakfından yardım talebinde bulunduğunu ancak 

kendisine gereken ilginin gösterilmediğini, gelirinin olmadığını, sadece vakfın bağış 
hesabından Nisan ayından itibaren kendisine 300 lira ödeme yapıldığını, Aralık ayı itibariyle 
de söz konusu bağışın kesildiğini, hâlihazırda hiçbir gelirinin olmadığını, hane halkının 
toplam geliri 400 liranın altına düştüğünde yardım yapılması gerekirken vakıftan talep ettiği 
yardım başvurusunun reddedildiğini, ekonomik durumu hakkında gerekli incelemenin 
yapılmadığını belirterek şikayette bulunmuştur. Kurum tarafından Çorum Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yapılan resmi yazışma sonrasında, adı geçenin 
ekonomik durumunda herhangi bir değişiklik meydana gelmediği sürece söz konusu nakdi 
yardımların yapılmasına devam edileceği belirtilmiş olduğundan başvuru hakkında Dostane 
Çözüm Kararı verilmiştir. 

1.6.8.8 TSK Akıllı Kartının Verilmesi 
Başvuran, engelli olduğunu ve kardeşinin TSK mensubu olduğunu, kendisine “TSK 

Akıllı Kart” verilmesi talebinin ilgili yönergede “evli kardeşlerin TSK Akıllı Kart alma hak 
sahipliği bulunmaması” sebebiyle reddedildiğini, bunun eşitliğe aykırı olduğunu iddia etmiş 
olup kendisine “TSK Akıllı Kart” verilmesini talep etmiştir. İlgili idare ile yapılan 
görüşmelerde, mevzuat değişikliği yapılmakta olduğu, başvuranın talebinin yeni yönerge ile 
karşılanmasının mümkün olduğu öğrenilmiş olup idareden alınan cevabi yazı ekinde yer alan 
yönergenin incelenmesi sonucunda, TSK mensuplarının % 40 veya daha yüksek oranda 
engelli olan kardeşlerine eşleri ile birlikte Akıllı Kart düzenlenebileceğinin görüşüldüğü, 
böylece adı geçenin talebinin ilgili idare tarafından yerine getirildiği anlaşıldığından Dostane 
Çözüm Kararı verilmiştir. 

 

1.6.9 İnsan Hakları 

2019 yılı içerisinde, temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddialarını içeren başvuruların 
çoğunluğu bireysel nitelikte olmakla beraber, bir dizi somut ihlal iddialarının, avukatlar, sivil 
toplum örgütleri ve meslek kuruluşları tarafından da Kurumumuza iletildiği görülmektedir. 
Bu rapor döneminde iletilen şikâyetler arasında, ceza infaz kurumlarında yaşanan hak ihlali 
başvuruları, dilekçe ve bilgi edinme, seçme ve seçilme, vatandaşlık, seyahat, toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakları, düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü, işkence ve kötü muamele 
yasağı alanlarındaki ihlal iddiaları bulunmaktadır.  

Kamu Gözetim Kurumu’na iletilen başvurular esas alınmak sureti ile 2019 yılı faaliyet 
döneminde insan hakları alanında ele alınan şikâyet başvuruları ile bu alana dair temel gözlem 
ve değerlendirmelerimiz aşağıda özetlenmektedir: 

1.6.9.1 Ceza İnfaz Kurumlarında Yürütülen İş ve İşlemler ile Uygulamalar Hakkında 
Alınan Şikâyetler  

Yetkili makamlar tarafından usulüne uygun şekilde özgürlüklerinden mahrum 
bırakılan kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin temini ve korunması, tamamen kamu 
idaresinin sorumluluğu altında bulunmaktadır. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarındaki iş ve 
işlemlerin daha etkili incelenmesi ve denetlenmesi Kurumumuzun en temel önceliklerinden 
birisini teşkil etmektedir. Bu yıllık rapor döneminde hem kamu idaresi hem de sivil toplum 
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kuruluşlarının temsilcileri toplantılar yapılmıştır. Söz konusu toplantılarda, devlet idaresi ve 
sivil toplum kuruluşları açısından meselenin iki tarafına yönelik olarak bilgi, değerlendirme 
ve çözüm önerileri hakkında istişarede bulunulmuştur. 

1.6.9.2 İşkence ve Kötü Muamele İddiaları  
Ceza infaz kurumlarında barındırılan kişilerden gelen şikâyet başvurularının çözüme 

kavuşturulması noktasında, 6328 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Adalet Bakanlığı nezdinde 
etraflıca ve titizlikle inceleme ve araştırma yürütülmektedir. Özellikle işkence ve kötü 
muamele iddialarını içeren başvurularda, olaya dair hazırlanan doktor raporları, kamera 
görüntüleri, varsa ceza infaz kurumları tarafından hazırlanan raporlar ve yine varsa ilgili 
Cumhuriyet başsavcılıkları ve infaz hâkimlikleri tarafından verilen kararlar titizlikle 
incelenip, konu aydınlığa kavuşturulmaya çalışılmaktadır. 

1.6.9.3 İnsan Hakları Alanında Kuruma Yapılan Şikâyet Başvuruları 
1.6.9.3.1 Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Gerçekleşen Olaylar ve Yapılan 

Müdahale: 
Başvuran, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleşen olaylar ve yapılan 

müdahalenin incelenmesi talebinde bulunmuştur. Kurumumuzca gerçekleştirilen inceleme ve 
araştırma neticesinde; suça sürüklenen çocuklar hakkında asgari eşiği aşan nitelikte orantısız 
bir kötü muamelenin bulunmadığı, devletin etkili soruşturma yükümlülüğünü yerine getirdiği 
görülmüştür. Görevli personelin şiddet olaylarına müdahale konusunda tecrübelerinin 
arttırılması, herhangi bir kararsızlık durumunda kalmadan ne yapacağını önceden bilmesi ve 
hazırlıklı olması için düzenli eğitime tabi tutulması ve acil durum senaryolarının uygulanarak 
görevlilere tecrübe kazandırılması hususlarında Adalet Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına 
karar verilmiştir. 
1.6.9.3.2 Tutuklu ve Hükümlülerin Yaşam Alanı Olan Koğuşlarda Başlatılan Kamera 

Uygulamasına Son Verilmesi: 
Başvuran dernek, tutuklu/hükümlülerin yaşam alanı olan koğuşta başlatılan kamera 

uygulamasına son verilmesi yönünde tavsiye kararı verilmesini talep etmektedir. 
Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde; koğuşların kamera ile izlenmesine dair 
mevzuatta hiçbir düzenleme olmadığı, ceza infaz kurumlarının kamera ile izlenmesi, bu 
kayıtların depolanması uygulamasının, özellikle “özel hayatın gizliliği ilkesi” ve “kişisel 
verilerin korunması ilkesi” olmak üzere, hak ihlaline yol açmayacak surette teşekkülü, 
uygulamanın sorumlusu kişilere bu hassasiyetin aktarılması yanı sıra uygulamanın muhatabı 
kişilerin akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesi, ayrıca kamera ve depolama sisteminin 
taşıması gereken şartları teşkilata tamim eden idari düzenleyici işlemin tesisi hususunda 
Adalet Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 
1.6.9.3.3 Polis Merkezinde Tutulduğu Süre Esnasında Hasımlarının Bir Dizi Fiziki 

Saldırısına Maruz Kalındığı İddiası: 
Bir suç şüphesi ile çalıştığı iş yerinden alınıp polis merkezine intikal ettirilen ve polis 

merkezinde tutulduğu süre esnasında, hasımlarının bir dizi fiziki saldırısı sonucunda yaralandığı 
ve bu duruma resmi görevlilerce engel olunamadığı, ayrıca aynı görevlilerce gerçeğe 
dayanmayan ifadelerin yer aldığı ifade tutanağını imzalamaya zorlandığı iddia edilerek ilgili 
tüm polis memurları hakkında gereğinin yapılması talep edilmiştir. Kurumumuzca yapılan 
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inceleme neticesinde; kolluk görevlileri hakkında etkili bir inceleme ve araştırma yapılarak, 
sorumlulukları bulunması halinde bu görevlilere gereken disiplin cezasının verilmesi hususunda 
Şanlıurfa Valiliğine Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.9.3.4 Ceza İnfaz Kurumlarında İşkence, Kötü Muamele, Baskı Yapıldığı ve Hukuka 
Aykırı Şekilde Koğuşta Arama Yapılması İddiaları: 

Kuruma yapılan başvurularda ceza infaz kurumu görevlilerinin insan onuruna aykırı 
şekilde, kin, nefret ve düşmanca muameleye tabi tutuldukları, aşağılanarak küçük 
düşürüldükleri, kötü muamelede bulunulduğu ve hukuka aykırı şekilde arama yapıldığına 
ilişkin şikayetler gelmiştir. Yapılan incelemelerde kötü muamele iddialarının doğruluğunun 
tespit edilemediği durumlarda Ret Kararı, tespit edilen durumlarda Adalet Bakanlığınca adli 
ve idari soruşturma açıldığı belirtilmiştir.  

1.6.9.3.5 Hukuka Aykırı Şekilde Koğuşta Arama Yapılması İddiası: 
5275 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden kabul edilen Ceza İnfaz Kurumlarında 

Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, ceza infaz 
kurumu idarelerinin, hükümlü kişilerin üstü ve eşyalarını izinsiz bir şekilde aramalarının 
hukuka uygun bir uygulama olduğu değerlendirilmek suretiyle başvuru hakkında Ret Kararı 
verilmiştir.  

1.6.9.4 Pasaport İptali/Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulaması  
OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler vasıtası ile Fetullahçı 

Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı tespit edilen gerçek ve 
tüzel kişiler hakkında alınan diğer tedbirlerin yanı sıra, çok sayıda gerçek kişinin pasaportları 
iptal edilmiş ve bu kişiler için yurtdışı çıkış yasağı konulmuştur. Bütün bu tedbirlerin hukuki 
dayanağını, Anayasanın 15 inci maddesi oluşturmaktadır. Savaş, seferberlik veya olağanüstü 
hal dönemlerinde, hak ve özgürlüklerin kısmen veya tamamen durdurulabilmesi veya bunlar 
için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabileceği Anayasa ile 
düzenlenmiştir. Pasaport iptali ve yurt dışı çıkış yasağı uygulamalarına ilişkin başvurular 
5682 sayılı Pasaport Kanununa, 17/10/2019 tarih ve 7188 sayılı Kanunla eklenen ek madde 7 
hükmü eklenerek, yasama tasarrufu ile konunun çözümü sağlanmıştır. 

1.6.9.5 Seçme ve Seçilme Hakkı: 
Seçme seçilme hakkının ihlaline ilişkin yapılan başvurulara Kamu Gözetim 

Kurumunun yetkisi dışında kalması ve tek yetkili mercii YSK olması hasebiyle Ret Kararı 
verilmiştir. 

1.6.9.6 Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi: 
Anayasanın 20 nci maddesinde, kişinin temel hak ve ödevleri kapsamında, özel 

hayatın gizliliği güvence altına alınmıştır. Bireyler, hangi amaçla hangi kişisel verilerinin 
kullanıldığını öğrenme hakkına sahip olduğu gibi söz konusu kişisel verilerde herhangi bir 
yanlışlık bulunması halinde bu durumun düzeltilmesini ya da verilerinin silinmesini isteme 
hakkına da sahiptirler. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık 
rızasıyla işlenebilir. Yasal bir düzenleme bulunmaması ya da bireyin kendisine ait kişisel 
verilerin işlenmesi yönünde açık bir irade beyanının olmaması durumunda kişisel verilerin 
işlenebilmesi mümkün değildir.  
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1.6.9.6.1 SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesinde Yer Alan Bazı İbarelerin 
Çıkarılması: 

Yapılan başvuru değerlendirilmiş ve SGK hizmet dökümünde emeklilik tarihinin 
bulunmasının şikâyet konusu kayıtlarına e-Devlet üzerinden sadece kendisinin ulaşabilmekte 
olduğu, sosyal güvenlik iş ve işlemleri için Kurumlara müracaat etmesi halinde de talepleri 
doğrultusunda işlemi tesis eden personel tarafından ulaşılmakta olduğu, başka kişilerce 
bilinmesinin mümkün olmadığından, bahsi geçen durumda hukuka ve hakkaniyete aykırılık 
tespit edilemediğinden Ret Kararı verilmiştir. 

1.6.9.6.2 Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Yapılan Başvurunun Neticelendirilmesi: 
Başvuru sahibi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi 
hükmü gereği erişim sağlayıcı olarak faaliyet göstermekte olan … şirketlerinin müşterilerine 
ait internet trafik bilgisi, HTS kayıtları gibi kişisel verileri mahkeme kararı olmaksızın Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile paylaşmasına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 
yapmış olduğu başvurusunun neticelendirilmesi talep edilmiştir. Kurumumuzca yapılan 
araştırma sonucunda;  Kişisel Verileri Koruma Kurumunun yukarıda kayıtlı açıklamasının 
tetkikinden, başvurucunun Kişisel Verileri Koruma Kurumuna ilettiği 10/12/2018 tarihli 
şikâyet dilekçesinin neticelendirilerek cevap verilmesi talebinin adı geçen Kurum tarafından 
16/10/2019 tarihli ve 10457 sayılı yazı ile yerine getirildiği tespit edildiğinden Dostane 
Çözüm Kararı verilmiştir. 

 

1.6.10 Kadın Hakları 

Kamu Denetçiliği Kurumuna 2019 yılında kadının insan hakları alanında yapılan 
başvurular arasında kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, sosyal yardım talepleri ve 6284 sayılı 
Kanunun uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar öne çıkmıştır. 

Kadın hakları alanındaki başvurularda, genellikle adli koruma sistemine ilişkin 
süreçlerde veya idari başvuru sürecindeki işlemlerde eksiklik, gecikme, ihmal vb. olması 
halinde kadın başvuranların Kamu Denetçiliği Kurumuna yöneldiği izlenmektedir. Kadına 
yönelik her türlü şiddet, töre ve namus cinayetleri, taciz ve istismar konu başlıklarında 
Kurumumuza iletilen vakalar, genellikle yargı organlarına intikal etmiş olduğundan Kurumun 
görev ve yetki kapsamı dışında kalmaktadır. Bu kapsamdaki başvurularda yargı organlarına 
intikal eden talep yönünden 6328 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca incelenemezlik 
kararı verilmektedir. 

Psikolojik, hukuki destek vb. talepleri yönünden ilgili kurumlarla koordinasyon 
sağlanarak başvuranlar, gerekli işlemlerin başlatılması için idarelere yönlendirilmekte ve 
işlemlerin tamamlanma süreci izlenerek başvuru dosyası hakkında dostane çözüm de 
sağlanabilmektedir. 

Diğer taraftan, idarelerin mahkeme kararı içeriğinde bulunmadığından hareketle 
şiddete maruz kalan ya da kalma tehdidinde bulunan bir kadının idari taleplerini herhangi bir 
inceleme yapmaksızın reddettiği görülmektedir. 

Kadın hakları alanında kuruma yapılan şikâyet başvuruları işe alımlarda erkek olma 
şartının yol açtığı sorunlar ve can güvenliği mazeretiyle yer değişikliği talebi hususlarında 
olmuştur.  
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2019 yılında kadın hakları faaliyetleri kapsamında BM Kadın Birimi Türkiye 
Direktörü Asya Varbanova Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK’ı ziyaret etmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu tarafından düzenlenen kadın çalıştayına ve Batı 
Balkanlarda ve Türkiye’de İstanbul Sözleşmesinin Uygulanmasının Geliştirilmesine İlişkin 
İkinci Bölgesel Forum’a kurum tarafından katılım sağlanmıştır. 15 Kasım 2019 Kadına 
Yönelik Şiddet İzleme Komitesi ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü programına temsilci gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bilgilendirme toplantısı ve Adalet Bakanlığı Aile Hukuku 
Çalıştayı’na katkı sağlanmıştır. 

Kadın hakları alanında Kuruma yapılan şikâyet başvuruları ve karar örnekleri aşağıda 
yer almaktadır. 

1.6.10.1 İtfaiye Eri Alım İlanında Erkek Olma Şartının Aranması 
Başvuran özetle, sivil savunma ve itfaiye bölümü mezunu olduğunu, bölümü okuyan 

binlerce kadın itfaiyecinin bulunduğunu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
itfaiye eri almak için internet sitesinde memur alım ilanını yayınladığını, ancak alım 
koşullarında erkek olma şartı olduğundan kendisi ve kendisi gibi kadınların başvuru 
yapamadığını, hakkının yendiğini ifade etmiş olup gereğinin yapılmasını ve yaşadığı 
mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep etmiştir.  

İdari başvuru yolu tüketilmeden yapıldığı anlaşılan başvuru hakkında Gönderme 
Kararı verilmiş olup kararda özetle; ilgili uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat 
hükümleri gereğince, bağlı belediyelerin “itfaiye teşkilatı” kadrolarına yapılan alımlarda 
personel için sadece erkek olma şartının aranıp aranmadığı, aranmıyor ise operasyon 
bölümlerinde hâlihazırda kadın itfaiye personeli istihdam edilip edilmediği, eğer kadın 
personel istihdam edilmiyorsa bunun hukuki ve somut gerekçeleri ile bundan sonraki itfaiye 
personeli alımlarında kadın personel istihdam edilip edilmeyeceği, ayrıca önlisans düzeyinde 
eğitim veren üniversitelerin sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü mezunları ile ortaöğretim 
kurumlarının itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümü mezunlarının neden istihdam edilecek 
personelde (en azından belirli bir kısmında) aranan eğitim şartları arasında gösterilmediği 
hususlarında, kadın istihdamında ayrımcılığı yasaklayan ulusal ve uluslararası mevzuat 
hükümleriyle çelişmeyecek şekilde yasal gerekçeleri ile açıklanması talep edilmiştir.  

Kararda ayrıca, ülkemizde bazı belediyelerin (Gaziantep ve İzmir Büyükşehir 
Belediyeleri vb.) itfaiye teşkilatlarının operasyon bölümlerinde kadın itfaiye eri istihdam 
edildiği bilinmekle beraber; itfaiye teşkilatlarında kadın istihdamına yönelik ayrımcı 
uygulamaların önlenmesi amacıyla ilgili belediyelerin operasyon bölümlerinde yer alan kadın 
itfaiye personelinin bugüne kadar operasyonlarda çalışmayı zorlaştıracak ya da performansı 
sınırlayacak herhangi bir fiziksel yetersizliğe sahip olup olmadıkları ya da teşkilattaki 
olumlu/olumsuz katkıları hakkında ilgili belediyelerle görüş alışverişinde bulunulup 
bulunulmadığı hususlarında gerekli açıklamaların yapılması belirtilmiştir. 

1.6.10.2 Can Güvenliği Mazereti Nedeniyle Yer Değişikliği Talebi 
Başvuran özetle, 2017’den beri sözleşmeli hemşire olarak çalıştığını, kendisine şiddet 

uyguladığı için eşiyle anlaşmalı boşandığını, evliliği süresince maruz kaldığı şiddet eylemleri 
için doktora gitmesine rağmen tehdit ve baskıdan dolayı şikâyetçi olamadığını, bu nedenle 
kendisi için koruma kararı verilmediğini, yetkili Aile Mahkemesinden verilmiş uzaklaştırma 
kararı bulunduğunu, … iline yer değişikliği suretiyle atanma talebinin sözleşmeli personelin 
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üç yıl boyunca yer değişikliği yapamayacağı hükmü gerekçe gösterilerek ve hakkında iş yeri 
değişikliğine ilişkin verilmiş bir yargı kararı bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiğini 
belirterek mağduriyetin giderilmesini talep etmiştir.  

“Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde; 6284 sayılı Kanun hükümlerine göre 
alınmış bir Mahkeme Kararı bulunmadığı gerekçesiyle, herhangi bir değerlendirme 
yapmaksızın yer değiştirme talebinin idarece reddedilmesi işleminin, Opuz - Türkiye 
kararında belirtildiği üzere, “gerçek bir umut taşıyan makul önlemler almamak” olarak 
nitelendirilmesinin mümkün olduğu, başvuranın can güvenliği nedeniyle yer değiştirme 
talebinin reddine yönelik idari işlem her ne kadar 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine uygun 
ise de Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in 
“Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği” kenar başlıklı 14/A maddesi hükümleri 
çerçevesinde, istihdamda güçlük çekilen yerlerde personel ihtiyacını karşılamak şeklinde 
zuhur eden kamu yararına üstünlük tanınarak, bireyin maddi ve manevi varlığının korunması, 
yaşam hakkının kutsallığı karşısında, aile içi şiddet hakkında risk değerlendirmesi, başvuranın 
bireysel menfaati (can güvenliği) ile kamu menfaati (kamu hizmetlerinin gereği gibi 
yürütülmesi) arasında bulunması gereken dengenin birey aleyhine bozulup bozulmadığı, 
hakkın özünü zedelediği veya bireye katlanması güç bir külfet yüklenmesine sebep olup 
olmadığı yönünde herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın başvuranın can güvenliği 
nedeniyle yer değiştirme talebinin idarece reddi işleminin, Anayasamızın ilgili hükümlerine 
ve ülkemizin uluslararası alandaki taahhütlerine aykırılık teşkil edeceği sonuç ve kanaatine 
varılmıştır.”  

Bu itibarla, kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkının Anayasa ile 
teminat altına alındığı, önleyici tedbir kararının geçerlilik süresinin 11/12/2019 tarihinde sona 
erecek olması hususları göz önünde bulundurularak, başvuranın can güvenliğinin 
sağlanmasını teminen yer değişikliği talebinin … aile içi şiddete ilişkin risk değerlendirilmesi 
yapılmak suretiyle yeniden değerlendirilmesi hususunda Sağlık Bakanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir. 
1.6.11 Kamu Personel Rejimi 

Kamu çalışanlarının; kamu hizmetlerine girişte, yerinde istihdam edilmelerinde, mali 
haklarında, performanslarının ve potansiyellerinin değerlendirilmesinde, atama ve 
yükselmelerinde, yer değiştirmelerinde birtakım önemli sorunlar yaşadıkları ise bir gerçektir. 
Bu sorunlar ile ilgili Kurumumuza çok sayıda başvuru yapılmaktadır. 

Kamu personel rejimiyle ilgili başvurular; atama, yer değiştirme, mali ve sosyal 
haklar, izinler, ilerleme ve yükselme, disiplin cezaları, personel alımı, mobbing, sözleşmeli 
personel sorunları, personelin değerlendirilmesi, ilerleme ve yükselme ile kadro ve 
pozisyonlar, idarede işçi statüsünde çalışanların İş Kanunundan ve iş akdinden kaynaklanan 
haklarına ilişkin konular ve kamu personeline ilişkin diğer hususlar alt başlıkları altında 
incelenmektedir. 

1.6.11.1 Personel Alımı, Atama, Nakil, Görevlendirme, Yer Değiştirme 
İdarelerin yapmış olduğu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının uzun sürmesi 

ve olumsuz sonuçlanmasına ilişkin itirazlar sıkça yapılan şikayetler arasındadır. Bu yönde 
yapılan başvurularda kurum sürece müdahil olarak dostane çözüm kararı verilmektedir.  

Bir başvuruda, engelli öğretmen olarak çalıştığı okulda hizmet puanlarına 
bakılmaksızın norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle ve kendi isteği dışında re’sen aynı 
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ilçedeki başka bir okulda görevlendirildiğini ifade etmiştir. Başvuru konusuna ilişkin idareden 
bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, bilgi belge talebinde aynı zamanda idare dostane çözüme 
de davet edilmiştir. İdare Kurumumuza yapılan görevlendirmenin iptal edildiğini bildirmiş 
olduğundan başvuru dostane çözüm ile sonuçlandırılmıştır. 

Başvuranlar, 2018 Yılı 82. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile atandıklarını, 
kendilerinden sonra yapılan 83. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile atananların 
görevlerine başladığını belirtmiştir. İdareden edinilen bilgiler uyarınca başvuranla yapılan 
görüşme sonucunda da, atamaların yapılarak başvuranın göreve başladığı bilgisi 
edinildiğinden Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

Başka bir başvurucu %52 engelli olarak TSE Gaziantep Belgelendirme 
Müdürlüğü’nde görev yaptığını ve TSE Aydın İl Müdürlüğüne tayinin yapılmasını talep 
etmiştir. Başvuru hususunda kurumla iletişime geçilmiş engellilerin çalıştığı iş yerlerinde 
çalışmasını zorlaştıracak ve sosyal hayattan uzaklaşmasına neden olacak uygulamaların gerek 
DMK’nın ilgili maddeleri gerekse Engelliler Hakkında Kanuna aykırılık teşkil edeceği 
hususları göz önünde bulundurularak başvuranın talebinin karşılanması hususunda gerekli 
işlemlerin yapılması gerektiği kanaatine varılmış olup Tavsiyede Bulunulmasına karar 
verilmiştir. 

Aile birliği ve sağlık mazeretine dayalı olarak yer değiştirme taleplerine de başvuranın 
aile durumu da dikkate alındığında hakkaniyet gereği başvuranın talebinin kabulüne karar 
verilerek ilgili kuruma Tavsiyede Bulunulmasına veya dostane çözüme karar verilmiştir. 

Muvafakat gerektiren durumlarda atama yapılarak göreve başlatılmaya ilişkin 
şikayetlerde Başvuru konusu ile ilgili idare ile yapılan yazışmalar sonucunda idare tarafından 
gönderilen bilgi ve belgelerde başvuranın göreve başlatıldığı anlaşılmış ve uyuşmazlık konusu 
dostane yollarla çözüme kavuşturulmuştur. 

Başvuran, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında işe 
yerleştirildiğini, halen Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığında hizmetli olarak 
görev yapmakta olduğunu ve Meslek Lisesi mezunu olduğu için teknisyen kadrosuna geçmek 
istediğini belirtmiştir. Kurumumuzun bilgi ve belge isteme yazısının ardından, Bakanlık 
Makamının Oluru ile unvan değişikliği suretiyle Ankara Adliyesinde teknisyen kadrosuna 
naklen atandığı ve Bakanlığın İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı emrine görevlendirildiği 
bildirildiğinden başvuru dostane çözüm ile sonuçlandırılmıştır. 

Başvuran özetle, araştırma görevlisi olarak 50/d kadrosunda görev yapmakta iken, 
lisansüstü eğitimini azami süre içerisinde tamamlayamadığı gerekçesiyle kadro ile ilişiğinin 
kesilmesine yönelik idari işlemden şikayet etmektedir. Kurumumuzca, öğrenciliği de devam 
eden başvuranın 50/d araştırma görevlisi kadrosu ile ilişiğinin kesilmesi yönünde tesis edilen 
işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirilerek, Harran Üniversitesi 
Rektörlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

2828 Sayılı Kanundan Yararlanarak Bir Üst Kadroya Atanma talebinde bulunan 
başvuruya ilişkin, idarenin kadro ve personel ihtiyacı doğrultusunda 2828 sayılı Kanundan 
yararlanarak bir üst kadroya atanması talebinin makul sürede yerine getirilebileceği yönünde 
karar verilmesi gerektiği kanaatine varılarak Emniyet Genel Müdürlüğüne Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir. 

Başvuranlar tarafından özetle; 28 Şubat süreci mağdurlarının göreve dönme ve mali 
haklarının iadesini talep etmişlerdir. Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde, sosyal 
hukuk devleti, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri gereğince başvuranların ve aynı durumda 
olanların memuriyete dönüşlerinin sağlanması ve geçmişe dönük haklarının verilmesi için 
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mevzuat değişikliği çalışması yapılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunulması hususunda 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

Başvuran sendika tarafından yapılan başvuruda; … sendikanın İstanbul Şubesi 
üyelerinin 9 Ekim 2018 tarihinde açıklanan tayinlere ilişkin olarak yaşadıkları 
mağduriyetlerini belirtmiştir. Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 9 Ekim 2018 
tarihinde tebliğ edilmiş olan yer değişikliği işleminin geri alınması hususunda Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavını asil olarak kazanan anca Güvenlik soruşturması ve 
arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanmasından dolayı ataması yapılmayan kişinin itirazı 
üzerine yapılan incelemede kişinin HAGB aldığı ve bu adli sicil bilgisinin, güvenlik 
soruşturması isteyen birimle paylaştığı ancak bu bilginin hukuki sonuç doğuracak şekilde 
kullanılmasının hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunu üzerine 
başvuranın atanması yönünde İçişleri Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar vermiştir. 

1.6.11.2 Mali Haklar, Sosyal Hak ve Yardımlar, İzinler 
Mali haklar; maaş, ek gösterge, makam ve görev tazminatı vb. birçok konuyu 

kapsamaktadır. Bunun yanı sıra Kurumumuza aile yardımı ödeneği talebi gibi sosyal hak ve 
yardımlar konusunda ve izinler konusunda da önemli miktarda başvurular yapılmaktadır. 

Kuruma yapılan başvurularda başvurucu lehine; 28 Şubat sürecinde görevlerine son 
verilmesi nedeniyle çalışılamayan sürelere ilişkin özlük haklarının verilmesi, geçici görev 
yolluğu ödenmesi, eksik ödenen maaşın enflasyon oranları gözetilerek güncel tutarlar 
üzerinden ödenmesi, destekleme ve yetiştirme kurslarında hafta sonu nöbet görevine ihtiyaç 
varsa görevi yerine getiren öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi, göreve iade sonucu yoksun 
kalınan mali hakların ödenmesi, teknisyen kadrosuyla görev yapan kişinin Elektrik 
Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra ek gösterge ve yan ödeme değerlerinin 
düzeltilmesi, sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş için geriye dönük aile yardımı 
ödeneği, uzman erbaşlık görevini ifa ederken hizmet sözleşmesini fesheden kişinin sosyal 
denge tazminatı ödenmesi, 30 Ağustos Zafer Bayramına denk gelen bir günün tekrar yıllık 
iznine dahil edilmesi, fazla çalışma sebebiyle hak edilen izin veya ücretlerin hizmetin 
aksamaması ve personel ihtiyacı nedeniyle yıllık izinlerin kullandırılmadığına ilişkin ilgili 
konularda alakalı kurumlara tavsiyede bulunulmasına ve dostane çözüme yönelik kararlar 
verilmiştir.  

1.6.11.3 Disiplin Cezaları 
Kuruma gelen disiplin cezalarına itiraz başvurularına ilişkin yapılan 

değerlendirmelerde; başvuranın savunma hakkının etkin bir şekilde kullandırılması, ceza 
verme yetkisinin zamanaşımına uğraması, cezanın mevzuata uygunluğu, cezayı gerektirecek 
bir işlem veya eylemin meydana gelmiş olması, fiilin gerektirdiği cezanın verilmesi 
hususlarında tavsiyede bulunulmasına karar verilmiş yahut dostane çözüm yoluna gidilmiştir. 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğünden Kavşak Bölge 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne yapılan hukuka aykırı atama işlemine karşı ilgili idare 
mahkemesinden yürütmenin durdurulması kararı alınması sonrasında, İdari Yargılama Usulü 
Kanunu uyarınca, idarenin 30 gün içinde atamayı geri almamasını müteakip memurun görev 
yerinde bulunmamasından kaynaklı disiplin cezası verilmiştir. İlgili, görev yeri olmayan bir 
yere gitmemesinden dolayı kendisine ceza verilemeyeceğini ileri sürerek Kuruma 
başvurmuştur. 7068 sayılı Kanunun Takdir hakkının kullanımı başlıklı maddesi uyarınca, 
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kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede 
değerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanının 
uygulanabileceği hükümleri uygulanmadığı için İl Polis Disiplin Kurulu Kararının geri 
alınması yönünde Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.11.4 Sözleşmeli Personel Sorunları: 
Başvuran, Düzce ili, Kaynaşlı ilçesi, Muratbey köyünde 4/B sözleşmeli imam hatip 

olarak çalıştığını, eşinin ise İstanbul Sanayi Odasında iç eksper mühendis olarak 2012 
yılından beri aralıksız çalışmakta olduğunu, aile birliğinin sağlaması açısından İstanbul’da 
bulunan boş bir imam-hatip kadrosuna atanmayı talep ettiğini, boş kadro olmadığı 
gerekçesiyle talebinin reddedildiğini belirtmiştir. İdare ile yapılan yazışmalar neticesinde 
İstanbul ilinde boş kadro olduğu tespiti yapılmış ve başvuranın boş sözleşmeli imam hatip 
pozisyonuna atamasının yapılması hususunda Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

Başvuran, Eskişehir/İnönü Belediyesinde sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev 
yaptığını, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sözleşmesinin yenilendiğini ancak 2018 yılında 
sözleşmesinin yenilenmediğini, açtığı idari davayı kazanması sonrasında kendisiyle tekrar 
sözleşme yapıldığını ancak ücretinin Maliye Bakanlığı’nın vermiş olduğu yasal memur 
zamları oranında artırılması gerekirken bu artışın yapılmadığı gerekçesiyle Kuruma 
başvurmuştur. Başvurana 2017 yılında başvuranın almış olduğu ücret miktarında devlet 
memurları aylık artış oranında artırım yapılarak belirlenen ücret ile 2018 yılında imzalanmış 
ücret arasındaki farkın yasal faiziyle birlikte ödenmesi ve başvuranın sosyal denge 
tazminatından yararlandırılması yönünde İnönü Belediye Başkanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.11.5 İdarede İşçi Statüsünde Çalışanların İş Kanunundan ve İş Akdinden 
Kaynaklanan Haklarına İlişkin Konular 

Engelli işçinin yer değiştirme talebi idare ile yapılan görüşmeler neticesinde dostane 
yolla çözüme kavuşturulmuştur.  

Başvuran, sözleşme kapsamında firma yönetici yardımcısı iken sürekli işçi kadrosuna 
geçişi sırasında destek eleman olarak geçirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, sürekli işçi 
kadrosuna geçişi sırasında yapılan bu yanlışlığın düzeltilmesini talep etmiştir. İdare ile 
yapılan görüşmeler neticesinde başvuranın sürekli işçi kadrosuna geçişten önce yaptığı işin 
tanımına ve niteliğine uygun olacak şekilde görev değişikliği yapılması suretiyle başvuru 
konusu dostane yolla çözüme kavuşturulmuştur. 

Başvuran, Sağlık Bakanlığının İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı ilanı için başvuru 
yaparak ikinci asil olarak seçilmesine rağmen 6 aydır atamasının yapılmadığını ve atamasının 
yapılması gerektiği talebiyle Kuruma başvurmuş, Sağlık Bakanlığıyla yapılan görüşmeler 
neticesinde, kişinin ataması yapılmış, başvuru dostane yolla çözüme kavuşturulmuştur. 

1.6.11.6 Personelin Değerlendirilmesi, İlerleme ve Yükselme ile Kadro ve Pozisyonlar 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalışan başvuranın, Milli Eğitim 

Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge 
hükümleri gereği maaş ödülünü hak ettiği ancak alamadığı yönündeki başvurusu Trabzon 
Valiliği yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde dostane yolla çözüme 
kavuşturulmuştur.  
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Vergi Denetim Kurulunda müfettiş olan başvuran performans notunun 60 olarak 
verilmesi üzerine idari yargıda dava açmış, kazandığı dava sonrasında performans notunun 61 
olarak verilmesi üzerine Kuruma başvurmuş, performans notlarının hakkaniyete ve objektif 
ilkelere uygun bir şekilde belirlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesi yönünde Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.11.7 Kamu Personelinin Tutum ve Davranışları Hakkındaki Şikâyetler ve Diğer 
Konular 

Başvuran, Şap Enstitüsü’nde Ar-Ge koordinatörü olarak çalışan 20 yıllık veteriner 
hekim olduğu, son iki yıldır işyerinde sistematik olarak belirli kişilerin sözlü tacizine maruz 
kaldığı, çalışma odasının laboratuvardan uzak ve çalışma şartları elverişli olmayan bir oda ile 
değiştirilmesi sonucunda tahsis edilen odanın yerinde incelenmesi ve yaşadığı mobbingin 
tespit edilmesi talebiyle Kuruma başvurmuş, Kuruma başvurusu sonrasında başvurana disiplin 
cezası verilmiş, Etimesgut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanmıştır. Hekimin, 
Kurumumuza başvurmadan önce ve inceleme devam ederken maruz kaldığı haksız 
uygulamaların uzun bir sürece yayılmış olması ve sistematikliği bütün olarak 
değerlendirilerek; başvuranın disiplin cezalarının kaldırılması, eski görev yeri olan Şap 
Enstitüsü’ne atamasının yapılması ve mobbinge taraf olan kişiler hakkında soruşturma 
başlatılması için Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.  

Kocaeli Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışmakta olan başvuran, annesinin ağır 
engelli olmasından dolayı nöbet muafiyet isteminde bulunmuş, talebi idare tarafından 
reddedilmiş ve sonrasında KDK’ya başvurmuş olup, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ile 
gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sorun dostane yolla çözüme kavuşturulmuştur. 

 
1.6.12 Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetler 

1.6.12.1 İmar İşlem ve Uygulamaları 
Başvuran, İstanbul ili, Maltepe ilçesi, … ada, … parsele komşu alanın, binalarının ön 

kısmında kaldığını, daha önce belediye tarafından yeşil alan olarak kullanılan yerin, iki farklı 
galerici tarafından telle çevrilerek araç otoparkı ve galeri olarak kullanılmaya başlandığını, 
tüm resmi kayıtlarda yeşil alan olarak ayrılan bu yerin herhangi bir ticarethane 
yapılamayacağından bahisle, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu iznin 
kaldırılması talebiyle Kuruma başvurmuş, imarda yeşil alan olarak ayrılan taşınmazın 
İSPARK’a devredilmek suretiyle otopark olarak kullanılmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi 
hususunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar 
verilmiştir.  

Başvuran, Kırklareli ili, Kofçaz ilçesinde …. ada …. parsel sayılı taşınmazın maliki 
olduğunu, 1995 yılında imar planında, söz konusu taşınmazın büyük bir bölümünün Kofçaz 
Belediye Başkanlığınca karşılıksız olarak çocuk parkı ve yol olarak ayrıldığını, konu 
hakkında ilgili idareye yaptığı itirazların kabul görmediğini, imar planı üzerinde gerekli 
değişikliklerin yapılması ya da kamulaştırma işlemi yapılarak mağduriyetinin giderilmesini 
Kurumdan talep etmiş; Kurum tarafından idarenin mülk üzerinde ‘fuzuli işgal’de bulunduğu 
tespit edilerek başvuranın arsası üzerindeki imar planı uygulamasından kaynaklı kısıtlamanın 
kaldırılmasına veya idare ile başvuran arasında taşınmazın kamulaştırma bedelinin, güncel 
rayiç bedel gözetilerek mümkünse uzlaşma yoluyla belirlenmesi ve idare tarafından 
kamulaştırma bedelinin makul sürede ödenmesini teminen yeni bir işlem tesisi hususunda, 
Kofçaz Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.  
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Başvuran, İstanbul ili, Üsküdar ilçesinde bulunan … taşınmazın hissedarı olduğunu, 
taşınmazın yan parselinde bulunan parsele … imar mevzuatına aykırı bina inşa edildiğini, 
idareye yaptığı başvurunun reddedildiğini, binanın çekme mesafesinin 5 metre olması 
gerekirken 7 metre olduğunu belirterek Kuruma başvurmuş; Kurum tarafından yapı yaklaşma 
mesafelerine ilişkin olarak, imar durumuna uyulması, imar durumunda açıkça yazmayan 
konularda mevzuatı gereği olan yönetmeliğe uyulması yönünde işlem tesis edilmesi, mimari 
projede yapı yaklaşma sınırları dışına taşan yangın merdiveninin iptal edilmesi, ayrıca parsel 
içerisindeki tecavüzün giderilmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda Üsküdar 
Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.12.2 Ruhsat İş ve İşlemleri:  
Başvuran, ikamet ettiği apartmandaki üç numaralı daire sahibinin garaj çatısını 

kapatarak ortak alanı şahsi dairesine dahil ettiğini, olayla ilgili Mamak Belediye Başkanlığına 
müracaat ettiğini, Mamak Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alındığını, ancak 
kararın yapıyı yapan şahsın yapı kayıt belgesi almasından dolayı uygulanamadığını belirterek 
yapının yıkılması talebiyle Kuruma başvurmuş; bahsi geçen yapı kayıt belgesinin iptali 
hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne, yapı kayıt belgesinin iptalinden sonra Mamak Belediye Encümeninin yıkım 
kararı doğrultusunda gerekli olan iş ve işlemlerin, makul sürede yapılması hususunda ise 
Mamak Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.  

Başvuran, Rize ili, Çayeli ilçesinde 2001 yılında daire karşılığında bina inşaatına 
başladığını, yapının inşaat ruhsatının alındığını, ancak inşaatın tamamlanamadığını, 2005 
yılında iskân işlemleri için Çayeli Belediye Başkanlığına başvuru yaptığını, ancak arsa 
hissedarlarının noterde bulunmamasından dolayı yapı kullanım izin belgesini alamadığını 
ifade ederek söz konusu yapıya iskân izninin verilmesini talebiyle Kuruma başvurmuş; 
başvuranın yapı kullanma izni başvurusunun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 54 üncü 
maddesinin yedinci fıkrası doğrultusunda yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yerinde inceleme 
ve tespit yapılmak suretiyle değerlendirilmesi hususunda Çayeli Belediye Başkanlığına 
Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.  

Başvuran, Ankara ili, Mamak ilçesi, … ada, … parselde bulunan yapıların maliki 
olduğunu, Mamak Belediyesi tarafından söz konusu yapıların yıkımına karar verildiğini, 
işlemin iptali için Ankara 16. İdare Mahkemesinde dava açtığını, yıkımın yürütmesinin 
durdurulmasına karar verildiğini ve yargılamanın halen devam ettiğini, diğer taraftan imar 
barışından yararlanmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yaparak “yapı 
kayıt belgesi” aldığını, bunun üzerine yapılara ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak 
için belediyeye başvuruda bulunduğunu, idare tarafından yapılar riskli alanda yer aldığından 
yıkılacağı ve yapı kayıt belgesinin bir anlam ifade etmediğinin belirtildiğini, konuyla ilgili 
yaptığı başvurulardan herhangi bir sonuç alamadığını iddia ederek tarafına işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı verilmesi suretiyle mağduriyetinin giderilmesi talebiyle Kuruma başvurmuş; 
Kurum tarafından, başvuruya konu taşınmaz için gerekli diğer şartların sağlanması 
durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi için Mamak Belediye Başkanlığına 
Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.12.3 Altyapı Hizmetleri:  
Başvuran, Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Altınoluk mahallesi, … ada, … parsel numaralı 

arsasının ve evinin imar planına uygun olduğunu, her yıl Edremit Belediyesine vergi ile ilgili 
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yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirdiğini, imar planı olmasına rağmen arsasından 
evine ulaşımı sağlayacak yolunun bulunmadığını, ilgili idareler nezdinde başvuruları 
olduğunu, ancak başvurusu neticesinde bir sonuç alamadığını iddia ederek arsa yolunun 
açılması ve imar durum belgesinin verilmesi talebiyle Kuruma başvurmuş; Kurum tarafından 
başvuranın taşınmazına ulaşımını sağlayacak yol ile ilgili gerekli işlemlerin bilirkişi raporu ile 
sunulan alternatifler doğrultusunda yerine getirilmesi hususunda Edremit Belediye 
Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.  

Başvuran, Subaşı mahallesi, Akarca mevkiinde bulunan çiftlik yolunun asfaltının 
yapılmadığını, yolun asfalt yapılması talebiyle belediyeye başvurduğunda “Belediye bütçe 
imkanları dahilinde asfalt programına alınacağı” cevabının verildiğini belirterek yolun 
asfaltlanması talebiyle Kuruma başvurmuş; idarenin yola asfalt yapımına ilişkin herhangi bir 
süre açıklamasında bulunmamasının, kamu hizmeti verilirken “saydamlık”, “hesap 
verilebilirlik”, “öngörülebilirlik” ve “belirlilik” gibi ilkeleri ihlal ettiği ve anılan ilkeler göz 
önünde bulundurularak başvuranın asfalt yapılacağı tarih ile ilgili bilgilendirilmesi yönünde 
Gölbaşı Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.  

Başvuran, ikametgâhının yanında bulunan boş arsada yağmur nedeniyle çok fazla su 
birikintisi oluştuğunu, bataklık haline gelen alanın sıhhi açıdan olumsuz sonuçlara sebebiyet 
verdiğini iddia ederek bahse konu sahada biriken yağmur suyunun ıslah edilmesini veya 
sokak düzenlemesi yapılmasını belediyeden talep etmiş, talep hakkında ilçe belediyesi ve 
büyükşehir belediyesi birbirlerini görevli görerek talebi karşılamamışlardır, bunun üzerine 
Kuruma yapılan başvuru sonucunda, yağmur suyunun uzaklaştırılması hususunda Antalya 
Büyükşehir Belediyesine, şikâyete konu sokak için tretuvar çalışmasının yapılması hususunda 
Manavgat Belediyesine Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.   

1.6.12.4 Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Konut Üretimi ve Satışı: 
Başvuran, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Mühye mahallesi, … parselde malik olduğu 500 

m 2 arsa karşılığı 120 m 2 lik daire sahibi olmak için Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme 
yaptığını, bu kapsamdaki konutların hem öngörülenden geç hem de dere yatağında inşa 
edildiğini ve anılan yerde sosyal tesis, spor alanı vb. yapılara yer verilmediğini, ayrıca vergi 
ve masraf adı altında tarafından ücret talep edildiğini iddia ederek konutların inşası ve 
teslimindeki gecikme ile farklı kalitede yapılmalarından kaynaklı zararlarının ve şahsından 
istenen ücretlerden doğan mağduriyetinin giderilmesini Kurumdan talep etmiş; Kurum, 
konutların yapımı ve teslimindeki gecikme, kalite farkı, sosyal donatı alanlarının eksikliği 
yönündeki iddialarla ilgili taleplerin reddiyle birlikte, parsellerin konumundan kaynaklanan 
değer farklılığı sebebiyle, başvuran ve benzeri konumdaki hak sahipleri yönünden oluşan 
kayıpların makul ölçüde giderilmesi, konutların, KDV ve ortak mahal abonelik bedelleri talep 
edilmeden hak sahiplerine teslim edilmesi, söz konusu bedellerin tahsili halinde gerekli iade 
işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi hususunda Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar vermiştir. 

1.6.12.5 Mahalli İdarelerce Alınan Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümlülükler 
ile Kesilen Cezalar: 

Başvuran, Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Altınova mahallesi, … ada, … parsel sayılı 
taşınmazın, 2003 yılında belediye meclisinin aldığı kararla kentsel dönüşüm planında park, 
okul, cami, yol olarak gözüktüğünü, buna göre kamulaştırma yapılması gerekirken 2019 
yılına gelinmesine rağmen kamulaştırmanın yapılmadığını, bu nedenle emlak vergisinden 
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muaf olması gerektiğini iddia ederek adına tahakkuk eden emlak vergisi tutarının faiziyle 
birlikte tarafına iade edilmesini talebiyle Kuruma başvurmuş; Kurum ilgili idarenin 
açıklamalarını ve konu hakkında verilen Danıştay kararlarını gözeterek başvurandan ilgili 
dönemlerde tahsil edilen emlak vergilerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması için Osmangazi 
Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar vermiştir. 

Başvuran, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Öncebeci mahallesi, … ada, … parseldeki … 
nolu bağımsız bölümün olduğu sokakta yapılan asfalt çalışmasına ilişkin tahakkuk eden yol 
harcamalarına katılma paylarına ilişkin tarafına tebligat yapılmadığını ve söz konusu 
tutarların doğru hesaplanmadığını iddia ederek ödediği tutarların iade edilmesi talebiyle 
Kuruma başvurmuş; Kurum katılma paylarına ilişkin tebligatların Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine uygun şekilde tebliğ edilmesinde gerekli özenin gösterilmesi hususunda Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çankaya Belediye Başkanlığına, ayrıca tahakkuk ettirilen 
ve tahsil edilen yol harcamalarına katılma payı tutarlarının geri ödenmesi hususunda yapılan 
çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması yönünde de Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar vermiştir.  

Başvuran, ikamet ettiği evine sonradan balkon çıktığı iddiasıyla hakkında asılsız 
ihbarlarda bulunulduğunu, bu balkonun imar mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle 
Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından kendisine idari para cezası uygulandığını, konuyla ilgili 
olarak idareye sunduğu belgelerin dikkate alınmadığını, söz konusu evini 1950 yılında 
yaptığını ve sonradan yapılan hiçbir eklentisinin olmadığını iddia ederek konuyla ilgili 
bilirkişi tayin edilmek suretiyle yerinde incelenme yapılması ve mağduriyetinin giderilmesi 
talebiyle Kuruma başvurmuş; Kurum idarenin gerekli araştırma ve incelemeyi 
gerçekleştirmediğinden bahisle, idari para cezasının iptal edilmesi yönünde gerekli olan iş ve 
işlemlerin  makul sürede yapılması ve bundan sonra uygulanacak idari para cezalarında 
gerekli inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilen somut bilgi ve belgelere göre işlem 
tesis edilmesi hususlarında Kastamonu İl Özel İdaresine Tavsiyede Bulunulmasına karar 
vermiştir. 

1.6.12.6 Toplu Taşıma Hizmetleri: 
Başvuran, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu dâhil diğer düzenlemelerde öğrenciliğe 

ilişkin bir yaş sınırlaması olmamasına karşın Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma 
Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği ile yaş sınırlaması getirildiğini, 1981 
doğumlu bir vatandaş olarak Dokuz Eylül Üniversitesinde doktora yaptığını, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından anılan Yönetmelikteki düzenleme gerekçe gösterilerek 
tarafına öğrenci kartı verilmediğini, yönetmelik ile öğrenci seyahat kartı almanın önüne yaş 
engeli konulmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek Kuruma başvurmuş; Kurum, idarenin 
indirim uygulama kriterlerini belirlemede takdir yetkisini kabul etmekle birlikte, bu yetkinin 
kamu hizmetlerinin gerekleri ve kamu yararı dahilinde kullanılması gerektiğinden bahisle, 
Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliğinde yer alan öğrenci 
tanımındaki yaş şartının kaldırılması için gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar vermiştir. 

Başvuran, Çorum ili, Akkent mahallesi, TOKİ Konutlarına Ata caddesinden gidecek 
otobüs seferi olmadığını, yakınlarında bulunan mahallelerde de bu sorunun olduğunu, her gün 
okumakta olduğu okula gitmek için yaklaşık yarım saat yürüdüğünü, ardından otobüse 
bindiğini, konuyla ilgili olarak idareye başvurduğunu, sonuç alamadığını, öğrenci olduğundan 
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bütçesinin kısıtlı olduğunu, gidiş dönüş olarak dört otobüse binmek durumunda kaldığını 
iddia ederek mevcut seferlerin düzenlenmesini talebiyle Kuruma başvurmuş; Kurum, şikâyete 
konu otobüs güzergâhının ilgili mahalle muhtarlıklarının da talebi dikkate alınarak yetkili 
organlarda değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin tesis edilmesi suretiyle sefer düzenlemesine 
gidilmesi hususunda Çorum Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar vermiştir. 

1.6.12.7 Çevre Düzenleme, Katı Atık Yönetimi, İtfaiye Hizmetleri, Otopark Hizmetleri 
ile Trafik Düzeni ve Yaya Güvenliğinin Sağlanması 

Başvuran, “köyüne çocuk parkı ve sosyal alan için oturma bankları ve masa” 
taleplerinde bulunduğunu, ancak taleplerine herhangi bir çözüm üretilmediğini belirterek 
Sivas ili, Yıldızeli ilçesi, Subaşı köyüne iki adet çocuk parkı yapılmasını, on adet masa ve 
yirmi adet oturma bankı verilmesi talebiyle Kuruma başvurmuş; Kurum başvuranın 
taleplerinin değerlendirilmesi, taleplerin gerçekleştirme tarihinin belirlenmesi ve yatırım 
programlarına alınması için gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda Sivas Valiliğine 
Tavsiyede Bulunulmasına karar vermiştir. 

Başvuran, Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Derecik mahallesi, Çevreli mevkiinden ana 
yola çıkmak isteyen araçlar ve yoldan karşıya geçmek isteyen yayaların, Derecik 
minibüslerinin ana yol üzerini durak olarak kullanmalarından dolayı ölüm tehlikesi yaşadığı, 
insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve dolmuşçulara durak yeri sağlanmasını 
talebiyle Kuruma başvurmuş; Kurum, Ulaşım Trafik Düzenleme Kurulu (UTK) tarafından 
başvuranın taleplerinin değerlendirilmesi ve bu hususta gereken işlemlerin tesis edilmesi için 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar vermiştir. 

1.6.12.8 Su Hizmetleri 
Başvuran, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (SASKİ) % 40 ve 

üzerinde engelli olduğunu belgeleyen, aylık geliri brüt asgari ücretin altında olan ve kendi 
adlarına tesis edilen yalnız bir mesken aboneliği almak koşuluyla % 50 oranında indirim 
uygulamasına başvuru yaptığını, bordrosundaki tutar brüt asgari ücretin üzerinde olduğu için 
engelli indiriminden yararlanma müracaatının reddedildiğini belirterek, engelliler arasında 
uygulamada ayrımcılığın kaldırılması talebiyle Kuruma başvurmuş; Kurum, idarenin 
engellilere su indirimi uygulama kriterlerini belirlemede takdir yetkisini kabul etmekle 
birlikte, söz konusu kararın engellileri desteklemeye dönük sosyal devlet anlayışına uygun 
düşmediğinden bahisle, “aylık geliri brüt asgari ücretin altında olan engellilerin yararlanması 
şartı”nın kaldırılarak, bütün engellilerin bu haklardan yararlanmasını sağlayacak yeni bir 
düzenleme yapılması hususunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar vermiştir. 

Başvuran, kiraladığı ev hakkında Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilen borcun kendisine ait olmadığını, kiralamadan önce 
ikamet eden…. varislerine ait olduğunu, bugüne kadar önceki abone ve mirasçılarından tahsil 
edilmeyen borcun kendisinden tahsil edilmek istenmesinin hukuka aykırı bir durum 
oluşturduğunu iddia ederek başkasına ait olan bu borcun silinmesi talebiyle Kuruma 
başvurmuş; Kurum, mevzuattaki düzenlemeleri ve konu hakkındaki yargı kararlarını göz 
önüne alarak yapılan işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğundan bahisle, başvurana 
tahakkuk ettirilen içme suyu borcunun iptal edilmesi yönünde Mersin Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar vermiştir. 



‒ 73 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 219)

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

 
 

73 

1.6.12.9 Zabıta Hizmetleri 
Başvuran, İstanbul ili, Kadıköy ilçesinde 05/12/2013 tarihinden beri 14 metrekarelik 

“…” isimli kafeyi işlettiğini, belediye ekipleri tarafından kafe dışındaki on masadan yedi 
adedinin kaldırıldığını, belediyenin belirlediği ilgili alan için her ay düzenli olarak ödeme 
yaptığını, masaların kaldırılmasına gerekçe olarak “cephe dışı kullanım ve Surp Takavor 
Kilisesi’nin şikâyeti” olduğu hususunun ifade edildiğini, idareye “Surp Takavor Kilisesi 
tarafından bir şikâyetin söz konusu olmadığını” belirten yazı ilettiğini belirterek 
mağduriyetinin giderilmesi talebiyle Kuruma başvurmuş; Kurum, başvuranın mağduriyetinin 
önlenmesi ve adil bir çözüm yoluna gidilmesi amacıyla konunun tekrar değerlendirilmesi 
yönünde Kadıköy Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar vermiştir. 

1.6.12.10 Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetlere İlişkin Diğer Konular 
Kurumca sahipsiz ve başıboş köpeklerin toplanmasının sağlanması, belediyelerin 

altyapı hizmetleri sırasındaki ihmalleri nedeniyle hasara uğrayan araçların zararının tazmin 
edilmesi, gibi mahalli idarelerce yürütülen hizmetlere ilişkin diğer konulara yönelik olarak 
başvurular alınmıştır.  

Bu başvurulardan bir tanesinin konusu tehlike arz eden başıboş köpekler konusunda 
gerekli önlemlerin alınması olmuş, Kurumca konuya dair yapılan araştırmalar sonucunda 
öncelikli olarak sokaklardaki şikâyete konu olan saldırgan ve sürü halinde gezerek insanlara 
zarar veren hayvanların acilen toplatılarak rasyonel çözümlerin bulunması gerektiği hususları 
tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, ulaşılan tespitlerin gereğinin yapılması yönünde Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çankaya Belediye Başkanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir.  

 

1.6.13 Mülkiyet Hakkı 

2019 yılında mülkiyet hakkına ilişkin başvurular genel olarak vatandaşların kendi 
mülkiyetlerinde olduğunu iddia ettikleri taşınmazların orman, mera vb. vasıflarda hazine 
mülkiyetine geçirilmesi ile ilgili başvurular, idarelerin özel mülkiyette bulunan taşınmazlara 
kamulaştırmasız el attığına yönelik başvurular, kamulaştırma bedellerinin mahkeme 
kararlarına rağmen ödenmemesine yönelik başvurular, TMSF tarafından kayyım atanan inşaat 
şirketlerinden gayrimenkul satın alan vatandaşların taşınmazlarının kendilerine teslim 
edilmesi taleplerine yönelik başvurular, idarelerce vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen 
ecrimisil uygulamalarına yönelik başvurulardır. Ayrıca vatandaşlarca imar planlarına 
istinaden taşınmazlarının kamu hizmetine ayrılması neticesinde ilgili idareler tarafından uzun 
yıllar boyunca da kamulaştırma yapılmaması nedeniyle başvurular da yapılmaktadır. 

1.6.13.1  Kamulaştırma:  
Bu konuya ilişkin yapılan başvuruların bir tanesinde, başvuran taşınmazın yaklaşık 40 

yıldır kullanılmadığını belirterek taşınmazın imara açılmasını ya da kamulaştırılmasını talep 
etmiştir. Başvuruya ilişkin Kurum, imar plan uygulamasından kaynaklı kısıtlamanın 
kaldırılması veya taşınmazın kamulaştırmasını teminen yeni bir işlem tesisi hususunda 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir. 



‒ 74 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 219)

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

 
 

74 

Kuruma kamulaştırma bedeline itiraz için yapılan bir başvuruda, Anayasanın 46’ncı 
maddesinde öngörülen “gerçek karşılık” ölçütünün bir gereği olarak bedelin yeniden 
belirlenmesi hususunda Karayolları Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü 14. 
Bölge Müdürlüğü’ne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. Bu kararlarla beraber kamu 
yararı kararı alınan taşınmaz hakkında kamulaştırma işlemlerine devam edilmemesi ve 
kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan alacağın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına 
uyulması gibi konularda da Kurumca tavsiye kararları verilmiştir.  

1.6.13.2 Ecrimisil: 
İdarece belirlenen ecrimisil bedelinin çok yüksek olduğunu ve yeniden hesaplanması 

talebini içeren bir başvuruda, Kurum tarafından yapılan araştırmalar sonucu bedelin tespitinde 
arazinin ecrimisil bedelini düzenleyen Tebliğ ile getirilen kısıtlama çerçevesinde bir 
hesaplama yapıldığı görüldüğünden şikâyete konu edilen işlemin hukuka ve hakkaniyete 
uygun bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmış, başvuruya yönelik olarak Ret Kararı 
verilmiştir. 

 

1.6.13.3 Hazine Taşınmazlarına İlişkin Talepler: 
Bu konuda Kuruma kamuya bağışlanan taşınmaz üzerindeki yapının kaldırılması ve 

taşınmazın bağış/tahsis amacına uygun hale getirilmesine dair bir başvuru üzerine yapılan 
incelemelerde taşınmazın işgal edilmekte olduğu anlaşılmış, Hazineye ait taşınmaz üzerinde 
yapı yapılmak suretiyle kamuya ait mülkiyet hakkının ihlal edildiği kanaat ve sonucuna 
varılmıştır. Bu doğrultuda Kurumca ecrimisil tahakkuk ettirilmesi ve tahliye işlemlerinin 
başlatılması hususlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Valiliğine Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca bu konudaki bir diğer kararda Hazine taşınmazının 
yüksek belirlendiği iddiasına dair Kurumun yaptığı bir araştırmada bedelin belirlenmesinde 
hukuka ve hakkaniyete aykırılık tespit edilememiş, bu nedenle başvuru hakkında Ret Kararı 
verilmiştir. 

1.6.13.4 Mülkiyet Hakkına İlişkin Diğer Konular: 
Bu konuda miras yoluyla geçen taşınmazların yüzölçümlerinin belirlenerek mirasçıları 

adına devrinin sağlanması için Kuruma yapılan başvuruda, mirasçılar adına devrin 
sürüncemede bırakılmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı bulunduğu değerlendirilmiş, bu 
nedenle başvuranın talebinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması yönünde 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

 

1.6.14 Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı Hakları 

Kurum tarafından bu alanlardaki başvurular “nüfus hizmetleri; vatandaşlık hizmetleri; 
vize ve pasaport sorunları; yurtdışında vatandaşların sorunları; kaçak ve sığınmacıların 
sorunları; soydaş akraba topluluklarının sorunları; nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı 
haklarına ilişkin diğer konular” gibi alt alanlarda incelenmiştir. 
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1.6.14.1 Vatandaşlık Başvurusunun Durumunun Tarafına Bildirilmesi ve Sürecin 
Hızlandırılarak Sonuçlandırılması: 

Başvurucu, eşinin evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanması talebini içeren 
başvurusunun bir yıldır karar aşamasında bekletilmesini Kuruma taşımış, Kurum ise 
işlemlerin en kısa sürede sonuçlandırılarak ilgilinin mağduriyetinin giderilmesi hususunda, 
İçişleri Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.14.2 İsim Denklik Belgesi: 
Bu konudaki bir başvuruda başvurucu babasının muhacir olduğunu iddia ederek isim 

denklik belgesi talebinde bulunmuş, Kurumca başvuranın babası hakkında isim denklik 
belgesi düzenlenmesi talebinin, devam etmekte olan arşiv araştırması sonucunda elde edilecek 
belgeler ile başvuran tarafından idareye sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda yeniden 
değerlendirilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.14.3 E-Devlet Sistemi Üzerinden Aile Nüfus Kayıt Örneğini Çıkarabilmesinin 
Sağlanması: 

Başvuran, e-Devlet sistemi üzerinden alt-üst soy nüfus bilgilerine ulaşmasına imkân 
tanınmasını ve e-Devlet sistemi üzerinden aile nüfus kayıt örneğini çıkarabilmesinin 
sağlanmasını talep etmiştir. Başvurunun incelenmesi sonucu, Kurumca nüfus kayıtlarında 
evlat edinme olayı bulunan bireylerin e-Devlet sistemi üzerinden kişi ve aile nüfus kayıt 
örneği gibi belgeleri mevzuata uygun şekilde temin edebilmelerine ilişkin mali, teknik ve 
yazılım altyapısında gerekli geliştirmelerin ve çalışmaların yapılması yönünde Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.14.4 İdari Para Cezasının Kaldırılması: 
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü yüksek lisans 

öğrencisi olan başvurucuya idari para cezası verilmesine dair yapılan başvuruda, başvuranın 
yapılan kontroller sırasında adreste yüksek lisans derslerinden dolayı veya başka bir sebepten 
dolayı da söz konusu adresin dışında başka bir şehirde bulunabileceği hususunun göz önünde 
bulundurulmadığı, bu gerekçeyle idari para cezası uygulanmasının hakkaniyet ilkeleriyle 
bağdaşmadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle Kurumca idari para cezası işleminin iptaline 
yönelik makul sürede işlem tesisi için Midyat Kaymakamlığına Tavsiyede Bulunulmasına 
karar verilmiştir. 

1.6.14.5 Evlatlığa İlişkin Mahkeme Kararının Nüfus Kayıtlarına İşlenmesi: 
Mahkemece evlat edinmeye ilişkin kararın nüfus kayıtlarına işlenmediğinden bahisle 

yapılan başvuruda, Kurumun dostane çözüm girişimleri sonucunda; Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu mahkeme kararının nüfus kayıtlarına işlendiği 
bilgisi edinilmiştir. Bu kapsamda, başvuranın konuya ilişkin talebinin yerine getirildiği 
anlaşıldığından Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

1.6.15 Orman, Su, Çevre ve Şehircilik 

Bu başlık çerçevesinde genel olarak Kuruma TOKİ uygulamaları, Orman Kanununun 
2/B maddesi kapsamında hak sahipliği talepleri, kentsel dönüşüm kapsamında bulunan riskli 
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binaların yıkım talepleri ve kira yardımları ve kapsama alınma talepleri, yapı denetim belgesi 
başvuruları, apartman ve site yönetimlerine yönelik başvurular, avcılık ile ilgili başvurular, 
sondaj kuyusu açılmasına yönelik izin talepleri, sit alanı olarak tespit gören arazilere yönelik 
başvurular, gürültü ve çevre kirliliğine yönelik başvurular, meslek odası aidatlarına ilişkin 
başvurular, özel orman sahaları ile ilgili işlemler, harita ve kadastro mühendislerinin yaşadığı 
sorunlara ilişkin başvurular, tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili başvurular yapılmaktadır. 

1.6.15.1 İmar ve İskân İşleri: 
Bu alanda yapılan bir başvuruyu örneklendirmek gerekirse; bir başvuruda kat 

maliklerinden birisi ortak mülkiyete tecavüz eden eklentilere yapı kayıt belgesi 
düzenlendiğinden bahisle, anılan belgenin iptali ve tecavüzün giderilmesi talebiyle 
Kurumumuza başvuruda bulunmuş, Kurumun incelemesi sonucunda yapı kayıt belgesi 
düzenleme işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ve ilgili idare tarafından yıkım 
işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Keçiören 
Belediye Başkanlığına Tavsiye Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.15.2 Kira Yardımı: 
Bu alanda 6306 sayılı Kanun ile riskli alan içinde veya dışında olup da ekonomik 

ömrünü tamamlamış ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı tespit edilen riskli 
yapıların iyileştirilmeye ve yenilenmeye çalışılmasında oluşabilecek mağduriyetlerin 
önlenmesi amacıyla kira yardımı adıyla kişilere finansal destek sağlanmaktadır. Bu alanda 
yapılan bir başvuruda kentsel dönüşüm kredisi kesilen bir kişinin mağduriyetine ilişkin 
yapılan inceleme neticesinde, ödemelerin gerçekleştiği anlaşıldığından Dostane Çözüm Kararı 
verilmiştir. 

 

1.6.16 Sağlık 

Kuruma sağlık konu başlığı altıda yapılan başvurular; malpraktis (tıbbi kötü 
uygulama), hasta hakkı ihlali, reçetelerden SGK tarafından yapılan kesintilerin iptali, 
eczanelerin SGK ile sözleşme yapma talepleri, bazı tıbbi cihaz ve ilaçların sosyal güvence 
kapsamına alınması talepli başvurular, MHRS’de yaşanan aksaklıklara ilişkin başvurular, 
sağlık kurulu raporlarına yönelik itiraz başvuruları, ilaç ruhsatlarına dair başvurular, özel 
hastaneler ve vakıf hastaneleri tarafından acil hastalardan ücret talep edildiği iddiasıyla 
yapılan başvurular, sosyal güvence kapsamında sunulması gereken sağlık hizmetlerinden 
haksız yere ücret talep edildiği iddiasıyla yapılan başvurular, yurt dışından temin edilen 
ilaçların erişiminde yaşanan sıkıntılar hakkındaki başvurulardan oluşmaktadır. 

1.6.16.1 Sağlık Hakkı: 
Sağlık hakkı, insanların sağlıklarının korunması, hastalandıklarında iyileşmeleri, tıbbi 

bakım görebilmeleri ve tedavi edilebilmeleri için Devletin sağladığı her türlü imkândan 
yararlanma hakkıdır. Sağlık hakkı, insanların doğuştan kazandıkları vazgeçilemez ve 
devredilemez haklarının başında gelmektedir. 

Bu konuda yapılan başvuruların bir tanesinde Tip I Diyabet hastasının hastalığının 
tedavisinde kullanılan ilaç ve cihazlara ücretsiz erişebilmesine dair başvurusuna Kurumca bu 
ilaç ve cihazların geri ödeme kapsamına dahil edilmesi ve dahil edilmiş ilaç ve cihazların geri 
ödeme koşullarında iyileşme sağlanmasına yönelik Sosyal Güvenlik Kurumuna Tavsiyede 
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Bulunulmasına karar verilmiştir. Bir diğer başvuruda ise mide kanseri şüphesiyle endoskopi 
ve kolonoskopi yapılmasının istenen başvurana verilen randevunun ileri bir tarihe verilmesine 
dair yapılan inceleme ve Kurumca başlatılan dostane çözüm girişimleri sonucu ilgili 
hastanenin Başhekim Yardımcısı ile görüşülerek randevu tarihinin değiştirilmesi üzerine 
Dostane Çözüm Kararı verilmiştir. 

1.6.16.2 Sağlığa İlişkin Diğer Konular: 
Bu başlıkta iş başvurusu nedeniyle alınan engelli sağlık kurulu raporlarındaki 

çelişkinin giderilmesi için yapılan başvuru kabul edilmiş, engellilere yönelik pozitif 
ayrımcılık kuralını gözetecek şekilde değiştirilmesi yönünde işlem başlatması ve yeniden 
değerlendirilmesine yönelik işlem tesis etmesi için Milli Savunma Bakanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir.  

Bir diğer başvuruda il dışı hastane sevki için gidiş-dönüş yol bedeline dair 2019 yılı 
ekonomik şartlarına ve enflasyon oranına göre yol bedellerinin güncellenmesini talep 
edilmiştir. Kurumca başvuruya ilişkin gerekli mevzuat incelemesi yapılmış, 2019 yılı 
ekonomik şartlarına ve enflasyon oranına göre yol bedellerinin güncellenmesi talebi 
kapsamında mutat taşıt ücretlerine ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği’nde gerekli 
güncellemelerin ivedilikle tamamlanması hususunda ilgili idareye tavsiyede bulunulması 
gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

Diğer başvuruda başvuranın tedavisi için büyük önem taşıyan ve ekonomik olarak 
bedelini karşılayamadığı “Nivolumab” etken maddeli ilaç/ilaçların bedelinin kurum tarafından 
ödenmesi talep edilmiştir. Başvuru neticesinde; “Nivolumab” etken maddeli ilaca endikasyon 
ilavesine dair hâlihazırda Alternatif Geri Ödeme Komisyonunun gündeminde olan çalışmanın 
ivedilikle sonuçlandırılarak başvuranın mağduriyetinin giderilmesi hususunda Sosyal 
Güvenlik Kurumuna Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

 

1.6.17 Ulaştırma, Basın ve İletişim 

Belirtilen sektörlerdeki kamu kurumlarının işlemlerine dair başvurular yer almaktadır. 
 

1.6.17.1 Karayolu, Demiryolu, Havayolu, Deniz, İç Sular, Tehlikeli Mal ve Kombine 
Taşımacılığı: 

Bu alandaki bir başvuruda hızlı trenlere de emniyet kemeri konulması gerektiğine dair 
bir talepte bulunulmuş, başvuru sonucunda Kurumca risk analizi yapılması, yolcunun 
çarpışma anında vagon içerisinde en az zarar görmesine yönelik önlemler alınması hususunda 
düzenli olarak ve hassasiyetle çalışmalar yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmış olup 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir. 

Bir diğer başvuru banliyö trenlerinde belirli saatler haricinde bisiklet taşıması 
yapılmasına izin verilmesine dairdir. Başvurunun incelemesi sonucu Kurumca banliyö 
trenlerinde banliyö araçlarının bisiklet taşımaya uygun hale getirilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması (özel bölme, aparat vb.) hususunda Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına 
karar verilmiştir. 
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1.6.17.2 Yerli ve Yabancı Basın Organları: 
Bu alanda ağırlıklı olarak, radyo yayınları, radyoya frekans tahsisi mevzuatta 

değişiklik önerisi, yerel gazeteye resmi ilan hakkı verilmesi içerikli başvurular alınmıştır. 
 

1.6.17.3 Ulaştırma, Basın ve İletişim Alanında Yaşanan Tüketici Hak ve Sorunları: 
Bu alanda yapılan incelemelere ilişkin Doğu Ekspresi tren bileti satışı kararında 

elektronik sistemde gerekli düzenlemeler yapılarak biletlerin satışa açılış saatlerinde 
tutarlılığın sağlanması ve makul bir saatte bilet satışının yapılması ve vagon ilaveleri 
yapılması hususunda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca Kuruma haksız yere kesildiği iddia edilen HGS-OGS cezaları ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından kesilen diğer idari para cezalarının kaldırılmasına yönelik birçok 
başvuru yapılmıştır. Yapılan bu başvurulara dair alanda mevcut bulunan sıkıntıların 
giderilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili idarelere tavsiye ve 
önerilerde bulunulmuştur. Söz konusu sorunlar cezaların TBMM tarafından çıkarılan 
kanunlarla silinmesi sonucu çözüme kavuşmuştur.  

Bu alanda bir diğer başvuru da GSM abonelik kayıtlarına dair olup rızası dışında 
oluşturulan abonelik kayıtlarına yönelik gerekli denetim yapılmadığını ve yaptırım 
uygulanmadığını, sahte abonelik kaydının açılmasına engel olacak önlemler alınmadığını 
iddia ederek konuyla ilgili Kurumdan gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 

Kurumun yaptığı inceleme ve araştırma neticesinde, mobil telefon işletmelerine ve 
bayilere yönelik denetimlerin sıklaştırılması, ihlal durumunda caydırıcı nitelikte yaptırımlar 
ve cezalar uygulanması hususunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına 
Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.17.4 Medya Hizmet Sağlayıcıları:  
Bu konuya dair Kurumca verilmiş kişilik haklarını ihlal eden yayınlara ilişkin verilen 

erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması kararı bulunmaktadır. Bu yayınların 
engellenmesine dair verilen kararda bu sorunun giderilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığının koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 
Erişim Sağlayıcıları Birliği başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımı 
ile bir toplantı yapılarak konunun değerlendirilmesi ve sorunun giderilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması hususunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Erişim 
Sağlayıcıları Birliğine Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.  

 Ulaştırma, Basın ve İletişim Alanında Diğer Konular: 
Bu alanda TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları uygulamaları,  basın kartı 

verilmemesi, mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi, ulaştırma, basın ve iletişim 
alanındaki dernek, vakıf ve sendikaların iş ve işlemleri,  ulaştırma, basın, denizcilik, 
haberleşmeye ilişkin diğer konulara yönelik başvurular alınmıştır. 

 
 



‒ 79 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 219)

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

 
 

79 

1.7 İDARENİN KURUMUN KARARLARINA VE BİLGİ, BELGE TALEPLERİNE 
YAKLAŞIMI 

 

1.7.1 İdarenin Kurumun Kararlarına Yaklaşımı: 

KDK, idarenin insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir şekilde görev yapmasına, kamu 
hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine, kamu yönetiminde iyi yönetişim 
ilkelerinin hayata geçirilmesine, bu kapsamda birey ve idare arasındaki sorunların önüne 
geçilmesine ve toplumda hak arama kültürünün benimsenmesine ve güçlenmesine önemli 
katkılarda bulunmaktadır. Bu doğrultuda Kurumun geniş kitleler tarafından tanınması ve 
benimsenmesi son derece önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Kurumun teşkilat yapısına ilişkin 
yönergesinde değişiklik yapılarak Basın Danışmanlığı ve Kurumsal İletişim Birimi 
oluşturulmuştur. Ayrıca KDK tarafından verilen kararların idareler tarafından uygulanmasının 
ikinci aşamasını yukarıda belirtilen yönergede 3 Mayıs 2017 tarihli değişiklik ile Strateji 
Geliştirme Birimi bünyesinde Araştırma, Takip ve Değerlendirme Bürosunun kurulması 
oluşturmaktadır. 

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 20’nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında, tavsiye kararı verilen idarelerin, bu karar üzerine tesis edeceği işlemi otuz gün 
içinde Kuruma bildirmesi yükümlülüğü öngörülmektedir. Bu yükümlülük tavsiye kararlarının 
metinlerinde de ayrıca belirtilmektedir. Ancak bu yükümlülüğün kimi zaman yerine 
getirilmediği gözlemlenmektedir. Araştırma, Takip ve Değerlendirme Bürosu bu noktada 
tavsiye kararı verilen idarelerle iletişime geçmekte ve söz konusu yükümlülüğü ilgili idarelere 
bir kez daha hatırlatmaktadır. Ayrıca idarelerle yapılan görüşmelerde Kurumun tavsiye 
kararlarının mahiyeti ve idarelere yükümlülüklerin hatırlatılması yanında, Kurum hakkında ve 
ilgili idareye düşen sorumluluklar hususunda yeterince bilgi sahibi olmayan idarelere 
öncelikle Kurumumuzun işlevi, hangi durumlarda tavsiye kararı verildiği ve tavsiye kararı 
üzerine yapılacak bildirimin kapsamı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 
idarelere tavsiye kararının içeriği ve tereddüt oluşması halinde hukuki açıklamalar yapılmak 
suretiyle idare yetkilileri bilgilendirilmektedir. 

1.7.1.1 Tavsiye Kararlarına Olumlu Yaklaşan İdareler: 
2019 yılında idarelerce olumlu yaklaşım gösterilerek Kurumumuzca verilen tavsiyeler 

doğrultusunda işlem tesis edilen bazı örnek kararlara aşağıda yer verilmiştir. 
• Bakaya Kalması Nedeniyle Verilen Kesinleşmiş İdari Para Cezasının Kaldırılması; 
• İş Kazası Nedeniyle Hazırlanan SGK Teftiş Kurulu Raporunun Bilgi Edinme Hakkı 

Kapsamında Verilmesi; 
• Kira Yardımı; 
• Eksik Ödemelerin 2012 Yılından İtibaren Enflasyon Değerlemesiyle Güncellenmesi; 
• Görevden Uzaklaştırma Kararına İlişkin Bilgilerin Silinmesi; 
• 28 Şubat Sürecinde Görevden Alınan Başvuranın Göreve Yeniden Dönmesine Kadar 

Geçen Süredeki Maaş Özlük Haklarının Verilmesi; 
• İdari Para Cezasının İptali Talebi; 
• Yersiz Ödenen Malullük Aylıkları; 
• Taşeron İşçisinin Kadro Talebi; 
• Çift Anadal Eğitiminin Farklı Yerleşkelerde Devamının Sağlanması; 
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• Yükseköğrenim Affından Faydalanan Başvuranın Ders İntibak İşlemi; 
• Mezuniyetinden Sonra Bildirilen Borç Sebebiyle Diplomasının Verilmemesi İşlemine 

İtiraz; 
• Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması; 
• Ruhsatsız Çalışan İşletmenin Faaliyetten Men Edilmesi; 
• Hatalı Tahsil Edilen Emlak Vergisinin İadesi; 

 

1.7.1.2 Tavsiye Kararlarına Olumsuz Yaklaşan İdareler: 
6328 sayılı Kanun’un 5’inci maddesine göre, KDK 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 görevlidir. Bu kapsamda, KDK’nın ülkemize 
sağladığı katkı, idarelerin Kurum ile iş birliği içerisinde çalışması ile yakından ilişkilidir. 
2019 yılında tavsiye kararlarına uyum oranı %75’e ulaşmıştır. Ancak kimi münferit 
başvurularda idarelerin gerekçe bildirerek Tavsiye Kararlarına olumsuz yaklaştığı da 
görülmektedir. Genel olarak bu gerekçeler incelendiğinde; devam eden yargı süreçlerinin ileri 
sürüldüğü, bütçeye ek yük getirme kaygısının dile getirildiği, mali sonuçları olan konularda 
risk almaktan kaçınıldığı, fiili imkânsızlık ve benzeri hususların ileri sürüldüğü ve son olarak 
hakkaniyet ilkesi gözetilerek verilen başvurularda mevcut mevzuatın öne sürüldüğü 
görülmektedir. 

Kurum kararlarının takibi son üç yıldır sistematik bir şekilde yapılmaktadır. Bunun 
yanı sıra gücünü Yüce Meclisin varlığından alan KDK’nın faaliyetlerine ilişkin her yıl 
hazırladığı “Yıllık Rapor” TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
üyelerinden oluşan Karma Komisyona sunulmakta, Karma Komisyon üyesi milletvekilleri 
tarafından Kurum kararlarına karşı olumsuz yaklaşan idare yöneticilerine Komisyon 
toplantısında sorular yöneltilebilmektedir. Böylece idarelerin Kurumun önerilerini tekrar 
değerlendirmeye alması sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda, 2019 yılında idarelerce olumsuz yaklaşılan başvurulara ve idarelerin 
gerekçelerine aşağıda yer verilmiştir, 
1.7.1.2.1 Belediye Tarafından 1971 Yılında Konulan “Kaldırım ve Kanalizasyon 

Borcu” Şerhinin Kaldırılması: 
Bahsi geçen talep üzerine, belirtilen şekilde ayrıntılı bir inceleme yapılması ve bunun 
sonucuna göre işlem tesis edilmesi için Kütahya Belediye Başkanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiş olup, Kütahya Belediye Başkanlığının cevabi yazısında, 
Kararın incelenmekle birlikte, tavsiye niteliğinde olması ve Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünün görüş yazısı gereğince uygulanmayacağı bildirilmiştir. Bu bağlamda, 
ilgili idarenin Tavsiye Kararına yönelik doyurucu gerekçeler sunmak yerine kararın 
niteliğini öne çıkararak uygulamama yaklaşımında olduğu görülmüştür. 

1.7.1.2.2 Astım ve KOAH Tedavisinde Kullanılan Ürünlerin/İlaçların Usul ve Yasaya 
Aykırı Olarak Askıya Alındığı İddiası: 

Başvuran şirketin, imal ruhsatlarına sahip olduğu … isimli ürünlerin/ilaçların, Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ruhsatlandırılmasına rağmen, adı 
geçen Kurum tarafından usul ve yasaya aykırı bir şekilde ruhsatlarının askıya 
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alındığını iddia ederek gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmesi üzerine; başvuran 
şirketin iddiaları, ilgili idarenin açıklamaları, konuyla ilgili mevzuat hükümleri, 
bilirkişi raporu ve dosya kapsamındaki bilgi-belgeler birlikte değerlendirildiğinde; 
başvuran şirketin imal ruhsatlarına sahip olduğu … isimli ürünlerin/ilaçların ruhsatının 
askıya alınması ve geri çekilmesine dair işlemler geri alınarak mağduriyetin 
giderilmesi yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Tavsiyede Bulunulmasına 
karar verilmiştir. 

Tavsiye Kararına istinaden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu cevabi 
yazısında, bilimsel danışma komisyonu gerekçeli kararı, mevzuat hükümleri ve 
bilimsel tıbbi literatür kapsamında Karara konu işlemin hukuka ve bilimsel 
gerekliliklere uygun olduğu değerlendirilerek Kararın uygulanmayacağı bildirilmiştir. 
(Ayrıca 2018/10844, 2018/10846, 2018/10845, 2018/10797 ve 2018/11432 numaralı 
benzer başvurular hakkında verilen Tavsiye Kararları da bahse konu idare tarafından 
uygulanmamıştır.) 

1.7.1.2.3 Dikey Geçiş Sınavında Tüm Puanların Hesaplanması ve Mezuniyet Alanlarına 
Göre İstenilen Bölümlerin Tercih Edilebilmesi: 

Bahsi geçen talep üzerine yapılan incelemede, 2018 Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda 
adayların, birden fazla ön lisans eğitim bilgisini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine 
kaydedebileceği belirtilmiş olmasına rağmen, adayların değerlendirme, tercih ve 
yerleştirme işlemlerinde sadece bir alanı kullanabildikleri, diploma notu bilgisinin de 
adayın seçmiş olduğu alana bağlı olarak işleme alındığı; birden fazla ön lisans 
programı mezunu olan adayların sistem üzerinden seçmedikleri diğer ön lisans 
programları bakımından puanlarının hesaplanmadığı; adayların sadece seçtikleri alanla 
sınırlı olarak tercih ve yerleştirme imkânlarının bulunduğu; bu takdirde birden fazla ön 
lisans programı mezunlarının normalde lehlerine olması gereken bir durumun sadece 
tek bir mezuniyet alanı dikkate alındığı için aleyhlerine olacak şekilde uygulandığı; 
adayların diğer ön lisans mezuniyet alanları dikkate alınmadığından fiili eğitim 
alanlarının girmiş oldukları sınavın değerlendirilmesine yansıtılmadığı; bunun da fırsat 
eşitliğine aykırılık teşkil ettiği; dolayısıyla idarenin başvuruya konu işleminin 
hakkaniyete aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

Bu tespitlerle, birden fazla ön lisans programı mezunu olan adayların üniversite 
yerleştirmelerinde hak kayıplarının önüne geçmek için mezun oldukları tüm ön lisans 
programlarıyla ilgili tercihte bulunabilmelerine imkân sağlayacak şekilde gerekli 
düzenlemelerin yapılması yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının cevabi 
yazısında ise DGS’nin kılavuzda yer alan ilke ve kurallar doğrultusunda uygulandığı 
belirtilmiş olup kılavuzun ilgili hükmüne yer verilmiştir. Bu bağlamda, ilgili idarenin 
Tavsiye Kararına yönelik doyurucu gerekçe sunmadığı ve sadece ilgili düzenlemelere 
yer vererek Karara yönelik yaklaşımını doğrudan açıklamadığı anlaşılmıştır. 

1.7.1.2.4 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Emeklilik Yardımı: 
Başvuran, emeklilik işlemlerinin yapılarak emekli yardımının tarafına ödenmesi 
talebiyle yaptığı başvurunun Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (İLKSAN) tarafından reddedilmesi üzerine, 
Ankara 8. İdare Mahkemesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava 
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Dairesinin lehine verdiği yargı kararlarının uygulanmadığını belirterek, faiziyle 
birlikte ödemenin yapılmasını talep etmiştir.  

Başvurana yapılan emekli yardımı tutarının ödeme tarihindeki alım gücüne 
denkleştirilmesi için makul sürede yeni bir işlem tesis edilmesi hususunda Milli 
Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel 
Müdürlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. Ancak İlkokul Öğretmenleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında, emekli 
yardımının hesaplanması sırasındaki en önemli parametrelerin ödenen aidat toplamı ve 
en son aidat tutarı olduğu; İLKSAN’ın bir biriktirme sandığı olmadığı; aksine bir 
sağlık ve sosyal yardım sandığı olduğu; Karara konu hususun benzeri bir davada 
Ankara 6. İdare Mahkemesinin lehlerine karar verdiği ve Kararda belirtilen mahkeme 
kararının gereğinin 4357 sayılı Kanun, İLKSAN Ana Statüsü ve Aidat ve Sosyal 
Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği belirtilerek 
yapılacak başkaca bir işlem olmadığı hususu bildirilmiştir. 

Tavsiye Kararında özellikle işaret edilen bir husus ilgili idare tarafından göz 
ardı edilmiştir. Kararda, Ankara 8. İdare Mahkemesinin hükmettiği şekilde “üye kalsa 
idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınarak” yapılması gereken 
ödemenin idarenin mevcut uygulamasıyla yerine getirilmiş sayılamayacağı ve bu 
miktar ödemenin hak ve nefaset ölçüleriyle bağdaşmayacağı hususları vurgulanmakla 
birlikte, idare, ilgili mevzuat düzenlemelerine atıfta bulunup mahkeme kararının 
gereğinin yapıldığını belirtmekle yetinmiştir. 

1.7.1.2.5 Hafta Sonu Nöbet Görevine Ücret Ödenmesi: 
Başvuran sendika, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda Millî Eğitim 
Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi 
kapsamında hafta sonlarında kurslar açıldığını, bu kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde çalışan öğretmenlerin görevlendirildiğini, mezkur Yönergede hafta 
sonlarında açılan kurslarda öğretmenlere nöbet görevi verilebileceğine dair bir 
düzenleme bulunmadığını, … hafta içi normal çalışma zamanlarında olduğu gibi 
mevzuatta bulunmadığı halde öğretmenlere okul müdürlüklerince gayri resmi olarak 
nöbet görevi verildiğini, bu nöbet görevlerine ise ücret ödenmediğini; … hafta içi 
günlerde normal çalışma saatleri içerisinde öğretmenlere nöbet görevi verildiğinde, 
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara 
İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmeye istinaden nöbet 
görevine 3 saat ek ders ücreti ödendiğini; hafta sonlarında tutulan nöbet görevlerine de 
hafta içi uygulamanın emsal alınarak ve gerekirse mevzuat düzenlemesi yapılarak 3 
saat ek ders ücretinin ödenmesini talep etmiştir. 

Yapılan inceleme neticesinde, destekleme ve yetiştirme kurslarında hafta sonu 
nöbet görevine ihtiyaç varsa görevi yerine getiren öğretmenlere ek ders ücreti 
ödenebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılması, nöbet görevine ihtiyaç 
olmaması durumunda ise nöbetçi öğretmen görevlendirilmemesi için gerekli 
tedbirlerin alınması hususlarında Milli Eğitim Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına 
karar verilmiştir.  

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında kanunda değişiklik yapılması 
durumunda mevzuat değişikliğine gidileceği belirtilmiştir. İlgili idare, yasal değişiklik 
noktasını gönderdiği cevabi yazıda aydınlatmıştır. Ancak hafta sonu nöbet görevine 
ihtiyaç olup olmadığı ve ihtiyacın olmadığı durumda öğretmenlerin 
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görevlendirilmemesi hususunda ne tür tedbirler alındığı hakkında herhangi bir 
değerlendirmede bulunmamıştır. Dolayısıyla Kararda işaret edilen hususlara yönelik 
tam bir cevap verildiği söylenemeyecektir. 

1.7.1.2.6 Branş Değişikliğinin Düzeltilmesi: 
Başvuranın, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinde görev yapmakta 
iken Sağlık Bakanlığına “Sağlık memuru (Röntgen)” olarak devrolmasına rağmen, 
daha sonra branşının “Sağlık memuru (Toplum sağlığı)” olarak değiştirildiğini 
belirterek branşının, röntgen teknisyeni olarak işleme alınması, atama ve 
görevlendirmesinin de buna göre yapılmasını talep etmesi üzerine; yapılan inceleme 
neticesinde başvuranın branşının, Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni) olarak 
düzeltilmesi için Sağlık Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

Sağlık Bakanlığının cevabi yazısında, yasal düzenlemeler gereğince tıbbi 
görüntüleme/röntgen teknisyeni unvanı için sağlık meslek lisesi tıbbi görüntüleme 
programı mezuniyetinin şart olduğu; kurs sertifikasına istinaden unvan/branş 
değişikliğinin mümkün olmadığı; başvuranın branşının da mezuniyet durumu 
gözetilerek değiştirildiği ve Karar doğrultusunda işlem tesis edilemeyeceği 
bildirilmiştir. 

İdare, Kurum tarafından yapılan hukuki yorumu benimsememiştir. Özellikle 
branş değişikliği hususunda mezuniyet şartını öne çıkarıcı yaklaşım, 1219 sayılı 
Kanuna eklenen Geçici 7 nci maddedeki ilgililerin haklarını saklı tutan hükmü yok 
saymakta ve bu suretle başvuranın aldığı sertifikanın branş değişikliği bakımından 
oynayacağı rolü etkisiz kılmaktadır. Hâlbuki Kanun koyucunun bahse konu geçici 
hükümle ulaşmak istediği amacın, yapılan değişiklikten olumsuz etkilenebileceklerin 
durumunun muhafaza edilmek istenmesi olduğu görülebilmektedir. Anılan kanuni 
düzenlemeni amaçsal yorumu marifetiyle başvuranın talebinin karşılanabileceği 
değerlendirilmektedir. (Ayrıca 2019/6821, 2019/7361 ve 2019/10692 numaralı benzer 
başvurular hakkında verilen Tavsiye Kararları da bahse konu idare tarafından 
uygulanmamıştır.) 

1.7.1.2.7 Süresiz Vekâletnamelerle Bankacılık İşlemi Yapılabilmesi: 
Başvuran, … Bankası … Şubesinden vekâletname ile adına işlem yapılmak 
istendiğini, bankanın talebi reddettiğini, vekâletnamede sürenin olmadığını, yürürlükte 
ve geçerli olan bir vekâletname olduğunu belirterek Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı tarafından bankaya gerekli denetimlerin ve 
uyarıların yapılmasını, vekâletname ile işlem yapılmasının sağlanmasını talep etmiştir.  

Yapılan inceleme üzerine, BDDK tarafından ilgili bankaya gerekli öneri ve 
uyarılarda bulunulması, süre belirtilmeyen vekâletname ile yapılan işlemlerde 
yeknesak uygulamanın sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında 
BDDK’ya Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir.  

BDDK’nın cevabi yazısında, Kararın ilgili bankaya iletildiği; söz konusu 
bankanın, süresiz vekâletnamelerle ilgili olarak müşterilerin zarara uğramasını 
engelleme amacıyla beş yıldan daha eski tarihli vekâletnameleri işleme almadığı ve 
halen geçerli olduğuna yönelik noter şerhi bulunması halinde işlemlerin 
gerçekleştirilebildiği; ayrıca Ankara 22. Noterliği ile Türkiye Barolar Birliğinin yazı 
ve kararına değinilerek sahte/usulsüz vekâletnamelere yönelik bazı hususların 
bildirildiği; Kurumlarının 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında görevli ve 
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yetkili olduğu; bu bağlamda, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması 
adına vekâletnamelere ilişkin gerekli kontrollerin yapılmasının gerektiği; dolayısıyla 
bankaların da kullanabileceği ve vekâletnamelerin mevcut durumlarının 
sorgulanabileceği bir sistemin, hizmetin işleyişine katkı sunacağının değerlendirildiği 
bildirilmiştir. 

Tavsiye Kararının ilgili bankaya iletilmesi kayda değer olmakla birlikte, 
başvuruya konu hususlarda görevli olan idare, bankaya yönelik gerekli öneri ve 
uyarılarda bulunulması önerisinin gereğini yerine getirmemiştir.  

1.7.1.2.8 Disiplin Cezasının Kaldırılması: 
Erciyes Üniversitesi öğrencisinin, Öğrenci İşleri Birinde yaşanan olayla ilgili olarak 
tarafına verilen disiplin cezasının kaldırılmasını talep etmesi üzerine yapılan 
incelemede; söz konusu olayların bir bütün olarak vuku buluş şekli, olayın diğer 
tarafları hakkındaki soruşturmanın sonradan YÖK kanalıyla başlatılması ve hala 
devam ediyor olması ile soruşturmanın tarafsız, eksiksiz yapılmadığına ilişkin tespitler 
çerçevesinde bu şekilde yürütülen disiplin soruşturması ve raporu esas alınarak 
disiplin cezası verilmesinin söz konusu disiplin cezasını da sakatlayacağı kanaatiyle 
başvurana verilen disiplin cezasında ve yapılan itirazın reddedilmesi işleminde hukuka 
ve hakkaniyete uyarlık olmadığı sonucuna varılmış ve başvurunun kabulü ile 
başvurana verilen disiplin cezasının geri alınması hususunda Erciyes Üniversitesi 
Rektörlüğüne Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün cevabi yazısında, ilgili öğrencinin daha 
önce Rektörlüğe itirazı üzerine konunun Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldüğü 
ve “kararda değişiklik yapılmasına mahal olmadığına ve söz konusu itiraz talebinin 
reddine” karar verildiği bildirilmiştir. 

İdare gönderdiği cevabi yazıda, Kurumumuz tarafından verilen Tavsiye 
Kararında belirtilen hususlara yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunmadan 
bilgi-belge talebi kapsamında gönderdiği bilgileri tekrarlamakla yetinmiştir. Bu 
durum, anayasal bir kurum olan KDK’nın vermiş olduğu karar sonrasında oluşan yeni 
durumla ilgili tekrar bir değerlendirme yapılmaktan kaçınıldığının açık göstergesidir. 

1.7.1.2.9 İmar Planında “Okul Alanı” Olarak Tespit Edilen Taşınmazın 
Kamulaştırılması: 

Başvuranın, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan 
taşınmazının yaklaşık 40 yıldır kullanılmadığını, söz konusu taşınmaza okul 
yapılmasının planlandığını, bu nedenle taraflarına imar izni verilmediği gibi 
taşınmazın kamulaştırılmadığını belirterek taşınmazın imara açılmasını ya da 
kamulaştırılmasını talep etmesi üzerine; başvuranın taşınmazı üzerindeki imar plan 
uygulamasından kaynaklı kısıtlamanın kaldırılması veya idare ile başvuran arasında 
taşınmazın kamulaştırma bedelinin, güncel rayiç bedel gözetilerek mümkünse uzlaşma 
yoluyla belirlenmesi ve idare tarafından kamulaştırma bedelinin makul sürede 
ödenmesini teminen yeni bir işlem tesisi veya tespit edilecek güncel kamulaştırma 
rayiç bedeli esas alınarak idare tarafından başka taşınmazla takas işleminin makul 
sürede gerçekleştirmesini teminen yeni bir işlem tesisi hususunda İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar 
verilmiştir. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının cevabi yazılarında, başvuruya 
konu taşınmaz hakkında kamulaştırma kararının bulunmadığı ve bu sebeple 
kamulaştırma yapılamadığı; söz konusu taşınmazın 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre 
Düzeni Planında meskûn alanda kaldığı; çeşitli tarihlerde yapılan nazım imar 
planlarında farklı lejantlarda kalan bu taşınmazın son olarak “İlköğretim Tesis 
Alanı”nda kaldığı; ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen “İlköğretim 
Tesis Alanı”, kısmen de “15 m.lik Yol Alanı”nda kaldığı; bu bölgede nazım imar 
planına yönelik bir çalışmanın olmadığı; fonksiyon değişikliğinin plan değişikliği 
gerektirdiği ve mevzuata göre hazırlanacak plan değişikliği teklifinin iletilmesi 
halinde değerlendirilebileceği bildirilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında ise ilgili belediyenin bahse konu 
alana karşılık eşdeğer bir alanı önermesi halinde imar kısıtlılığının kaldırılmasının 
değerlendirilebileceğini; ilgili alanın, 03/12/2003 tarihinden önce 18. madde 
uygulamasıyla oluşması, okul yapımının Valilikçe yatırım programına alınmış olması 
ve bütçe imkânlarının elvermesi halinde kamulaştırılabileceğini; 03/12/2003 
tarihinden önce 18. madde uygulaması yapılmamış eğitim alanlarının ise, belediyeler 
ve il özel idareleri tarafından kamulaştırılabileceğini; trampa hususunda da, kamuya 
ait uygun bir arsa bulunması ve taşınmazın maliki idare ile başvuranın bunu kabul 
etmesi halinde, Bakanlıklarının bu durumu uygun gördüğünü belirtmiştir. 

Tavsiye Kararı hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Milli Eğitim 
Bakanlığına verilmiş olmakla birlikte, Büyükşehir Belediyesinin Kurumumuza ilettiği 
cevabi yazılardan anlaşılmaktadır ki, başvuran bakımından oluşan mülkiyet hakkı 
ihlalinin giderilmesi noktasında özellikle Büyükşehir Belediyesine dönük önerilerin 
karşılanmadığı; terditli surette oluşturulan önerilerden herhangi birinin olumlu olarak 
değerlendirilmediği ve bu bakımdan, idareyi belli bir çözüme zorlama amacı 
güdülmemesine rağmen uyumlu bir tutum sergilenmediği açıktır. Ayrıca her iki 
idarenin de, mülkiyet hakkı üzerinde oluşan kısıtlanmanın başvuran nezdinde 
doğurabileceği sonuçları göz ardı ederek sorunun çözümü konusunda birbirleriyle 
yeterli iş birliğine girmediği görülmüştür. 

1.7.1.2.10 Can Güvenliği Mazereti Nedeniyle Yer Değişikliği: 
Başvuranın, 12/05/2017 tarihinden beri İstanbul Haseki Eğitim Araştırma 
Hastanesinde sözleşmeli hemşire olarak çalıştığını, eşinden kendisine şiddet 
uyguladığı için anlaşmalı olarak boşandığını, Uşak Aile Mahkemesince verilmiş 3 
aylık uzaklaştırma kararı bulunduğunu belirterek can güvenliğinin tehlikede olduğu 
gerekçesiyle ailesinin yaşadığı Uşak iline yer değişikliği suretiyle atanmayı talep 
etmesi üzerine; kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkının Anayasa ile 
teminat altına alındığı, önleyici tedbir kararının geçerlilik süresinin 11/12/2019 
tarihinde sona erecek olması hususları göz önünde bulundurularak, başvuranın can 
güvenliğinin sağlanmasını teminen yer değişikliği talebinin kararda yer alan 
açıklamalar bağlamında ve aile içi şiddete ilişkin risk değerlendirilmesi yapılmak 
suretiyle yeniden değerlendirilmesi hususunda Sağlık Bakanlığına Tavsiyede 
Bulunulmasına karar verilmiştir. 

Ancak Sağlık Bakanlığının cevabi yazısında, sözleşmeli sağlık personelinin 
görev yeri değişikliğinin sadece aile birliği mazeretiyle olabileceği ve can güvenliği 
mazeretiyle yer değişikliği hususunda yasal bir dayanağın bulunmadığı belirtilerek, 
bahse konu talebin gerçekleştirilemeyeceği bildirilmiştir. 
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İdare, başvuru konusuna ilişkin yasal düzenlemeleri zikrederek verdiği cevapta, 
Kurumumuz tarafından yapılan tespitler ile yol gösterici değerlendirmelere 
değinmemiştir. Özellikle başvuru konusunun hassasiyeti düşünüldüğünde; başvuranın 
öznel koşullarının ele alınmasına yönelik Kararda yer alan tespitlerin göz ardı edilmesi 
ve sadece yasal temeli bulunmadığından bahisle talebin karşılanamayacağının 
bildirilmesiyle, Anayasada güvence altına alınan temel haklar konusunda idarenin 
yeterli özeni göstermediği anlaşılmaktadır. 

1.7.1.2.11 Kentsel Dönüşüm Projesinden Kaynaklı Çeşitli Şikâyetler: 
Başvuran, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Mühye mahallesi, … parselde malik olduğu 500 
m² arsa karşılığı 120 m²’lik daire sahibi olmak için Büyükşehir Belediyesi ile 
21/04/2006 tarihinde sözleşme yaptığını, bu kapsamdaki konutların hem öngörülenden 
geç hem de dere yatağında inşa edildiğini ve anılan yerde sosyal tesis, spor alanı vb. 
yapılara yer verilmediğini, ayrıca vergi ve masraf adı altında tarafından ücret talep 
edildiğini iddia ederek, konutların inşası ve teslimindeki gecikme ile farklı kalitede 
yapılmalarından kaynaklı zararlarının ve şahsından istenen ücretlerden doğan 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. 

Yapılan inceleme neticesinde; konutların yapımı ve teslimindeki gecikme, 
kalite farkı, sosyal donatı alanlarının eksikliği yönündeki iddialarla ilgili taleplerin 
reddiyle birlikte, ibadethane yapımı bağlamında, 5393 sayılı Kanundan kaynaklı 
vazifenin yerine getirilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması, parsellerin 
konumundan kaynaklanan değer farklılığı sebebiyle, başvuran ve benzeri konumdaki 
hak sahipleri yönünden oluşan kayıpların makul ölçüde giderilmesi, konutların, KDV 
ve ortak mahal abonelik bedelleri talep edilmeden hak sahiplerine teslim edilmesi, söz 
konusu bedellerin tahsili halinde gerekli iade işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi 
hususunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar 
verilmiştir. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının cevabi yazısında, proje alanında 
“ibadet alanı”nın ayrıldığı ve ibadethane yapımının program dâhilinde 
gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerce değerlendirildiği; yapılaşmanın dere yatağı ve 
taşkın saha dışında tutulduğu; Karara konu olan ada parselin “Kanal Ankara” olarak 
bilinen rekreasyonel amaçlı plana sınır olduğu ve bu sebeple değer kaybından 
bahsedilemeyeceği; KDV bedellerinin hak sahiplerine iade edilmesi hususunda gerekli 
işlemlerin tesis edildiği; ayrıca ortak mahal aboneliklerinin yapılmasının sitede 
yaşamın başlatılması için zorunlu olduğu, altyapı kuruluşlarına ödenecek bedellerin 
toplanamaması veya bu konuda gecikme yaşanmasının sitedeki yaşamın başlamasını 
olumsuz etkileyebileceği, bu bakımdan abonelik bedellerinin konut tesliminde 
ödenmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir. 

İdare, parsellerin konumundan kaynaklı değer farklılığına ilişkin olarak her ne 
kadar değer kaybının olmadığı yönünde yorum yapmışsa da, cevabi yazıda zikredilen 
rekreasyonel amaçlı planın ne zaman ve ne kapsamda fiilen hayata geçeceği tam 
olarak belli olmadığından hâlihazırda başvuran ve benzeri konumdaki hak sahipleri 
yönünden oluşan kayıpların giderildiğinden bahsedilemeyecektir. Bununla birlikte, 
ortak mahal abonelik bedelleri hakkında, idarenin söz konusu bedellerin 
toplanmasındaki zorluğu öne çıkardığı görülmektedir. Oysaki Kararda belirtilen ve 
başvuran ile benzeri konumdaki ilgililerin hak sahipliğini doğuran arsa karşılığı konut 
sözleşmelerindeki hükmün lehe yorumlanmasının gerektiği açık olup abonelik 
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bedellerinin teslim için bir şart olarak öngörülmesinin hukukiliği bulunmamaktadır. 
(Ayrıca 2018/5137 ve 2018/14885 numaralı benzer başvurular hakkında verilen 
Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararları da bahse konu idare tarafından 
uygulanmamıştır.) 

1.7.1.2.12 ÖSYM’nin Sınav Başvuru Ücretlerine İlişkin Oluşturduğu Online Ödeme 
Sisteminde Yaşanan Aksaklıklar: 

Başvuranın, 13 Şubat 2019 günü YKS ücretini okul müdürü ile 
“https://ödeme.ösym.gov.tr/” sayfası üzerinden online olarak ödediklerini, ekranı 
kontrol ettiklerinde “işleminiz tamamlandı” yazısını gördüklerini, ancak 28 Mart 2019 
günü Milli Savunma Üniversitesi sınav yeri kağıdını çıkarmak için 
“https://ais.ösym.gov.tr” adresine girdiğinde YKS başvurusunu göremediğini, 
ÖSYM’den ödeme yapılmadığına dair ikaz gelmediğini, eğer kendisine başvurusunun 
iptal edildiği bilgisi verilseydi 19 Mart 2019 tarihindeki geç başvuru hakkını 
kullanabileceğini belirterek kendisinden kaynaklanmayan bu durum sebebiyle 
yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için sisteme sınav ücretini ödemek koşuluyla 
kaydının yapılmasını talep etmesi üzerine yapılan inceleme neticesinde; YKS ödeme 
sisteminde yaşanan teknik aksaklıklar sebebiyle sınav ücretini ödeyemeyen başvurana, 
sınav ücreti alınmak kaydı ile YKS’ye giriş hakkı tanınması, ve online ödeme 
sistemindeki aksaklıkların giderilerek bundan sonra benzer mağduriyetlerin 
oluşmasına engel olunması konusunda gerekli tedbirlerin alınması için Ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir. 

ÖSYM Başkanlığının cevabi yazısında, başvurana ilişkin yapılan teknik 
incelemede ÖSYM altyapısından kaynaklanan bir sorun bulunmadığı tespit 
edildiğinden ve öğrencinin başvuru süresi içerisinde ücret ödemesini 
gerçekleştirmediği ve geç başvuru gününde de ücretin ödenip ödenmediğini ve 
dolayısıyla başvuru durumunu sorgulamadığından bahisle Kararın uygulanabilir 
bulunmadığı belirtilmiştir. Oysaki ÖSYM Başkanlığı ve ilgili bankalarla yapılan 
yazışmalar sonucunda elde edilen log kayıtlarının teknik incelemesi neticesinde online 
ödeme sisteminde yaşanan hata sebebiyle öğrencinin ödeme yapamadığı ve bu hususa 
ilişkin dosyada somut delillerin bulunduğu göz önüne alındığında, sınav hizmetlerini 
yürütmekle görevli ÖSYM Başkanlığı tarafından Tavsiye Kararına uyulması gerektiği 
değerlendirilmiştir. 
 

1.7.2 İdarenin Kurumun Bilge Ve Belge Taleplerine Yaklaşımı 

Kurumun vatandaşın sorunlarına kolay ve hızlı çözüm üretebilmesi için kamu kurum 
ve kuruluşlarının Kurumla iş birliği içerisinde hareket etmesi, Kurum tarafından talep edilen 
bilgi ve belgelerin zamanında gönderilmesi, dostane çözüm konusunda olumlu bir yaklaşım 
içerisinde olunması büyük önem taşımaktadır. Kurumun kamu kurum ve kuruluşları ile 
kurduğu diyalog sayesinde geçtiğimiz yıl idarelerin büyük bir kısmı Kurumca istenen bilgi ve 
belge taleplerini kısa süre içerisinde ve yeterli bir şekilde 
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devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya 
belgeler, istihbarata ilişkin bilgi veya belgeler, idarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, 
adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal 
edecek bilgi ve belgeler, haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler, 
kurum içi düzenlemeler ile tavsiye ve mütalaa taleplerinin bilgi edinme hakkının istisnaları 
olarak düzenlendiği görülmektedir. 

1.6.1.3.1 Bilgi Edinme Başvurusuna Başkanlık Makamınca Cevap Verilmesi: 
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğin “Başvuruların cevaplandırılması” başlıklı 18 inci maddesi hükmü uyarınca bilgi 
edinme taleplerinin kurum ve kuruluşların en üst amirlerince değil, ilgili birimlerince süresi 
içinde cevaplandırılmasının yeterli olduğu, somut olayda başvuranın talebinin kamu 
personelinin özlük ve mali haklarına ilişkin olduğundan başvuru cevabının insan kaynakları 
ve eğitim dairesi başkanlığı makamınca imzalanmasında bir sakınca bulunmadığı tespit 
edilmek suretiyle başvuranın talebinin reddine karar verilmiştir. 

1.6.1.3.2 Bilgi Edinme Talebinin Karşılanması: 
Başvuranın talebinin kamuoyuna açıklanan bir bilgi ile ilgili olduğu, söz konusu 

talebin 4982 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi gereği bilgi edinme hakkı kapsamı dışında 
olduğu, idarenin bilgi edinme talebinin reddi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç 
ve kanaatine varılmak başvuranın talebinin reddine karar verilmiştir. 

1.6.1.3.3 Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna Yapılan İtirazın Belge Eksikliği 
Gerekçe Gösterilerek Reddedilmesi: 

Bilgi Edinme Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşları, görevleri gereği ellerinde 
bulunan ya da bulunması gereken bilgi ve belgeleri (kanunda yer alan istisnalar dışında) 
muhatabı olan kişilerle paylaşma yükümlülüğü altına girdiği; Kanun’un, bilgi ve belgeye 
erişimde gereken kolaylıkları sağlamak yoluyla şeffaf ve demokratik yönetimin gereği olan 
eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme hakkını 
kullanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlandığı; dolayısıyla 
başvuranın itiraz dilekçesinden itiraz edilen işlemin tespit edilmesi ve ilgili idareden temin 
edilmesi mümkün ve yetki dâhilinde iken, sadece itiraz dilekçesine bilgi edinme talebine dair 
belge eklenmediği gerekçesiyle başvuranın itiraz talebinin reddedilmesinde hukuka ve 
hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmış ve bundan sonra yapılacak 
itiraz başvurularında 2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de göz önünde 
bulundurularak başvuruların süratle sonuçlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması 
hususunda Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

1.6.1.3.4 Bilgi Edinme Talebinin Karşılanmadığından Bahisle Mağduriyetin 
Giderilmesi: 

Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari, adlî soruşturma ve 
kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerin hangi durumlarda 4982 sayılı Kanun kapsamı 
dışında tutulduğunun tek tek sayma suretiyle belirtildiği, idarelerce istenilen bilgi ve belgenin 
gerçekten Kanunun istisnaları arasında yer alıp almadıklarının tespitinin ayrıntılı olarak 
yapılması ve hangi şartın gerçekleştiğinin de maddi olaylara dayanarak açıklanması gerektiği, 
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bu değerlendirmelere yer verilmeksizin 
gerçekleştirilen ret işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varılmış ve 
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2   KARMA KOMİSYON TOPLANTILARI 

2.1 KARMA KOMİSYONUN 4 MART 2020 TARİHLİ TOPLANTISI 

 
Karma Komisyon, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma SATIR Başkanlığında 6328 

sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 22’nci maddesine göre “Kamu Denetçiliği 
Kurumunun 2019 Yıllık Raporu’nu görüşmek için toplanmıştır. 

 

2.1.1 Açış Konuşmaları 

2.1.1.1 Karma Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma SATIR 
 
Karma Komisyon Başkanı Sayın Mihrimah Belma Satır tarafından özetle; 
Ø KDK Raporunun görüşülmesi için Karma Komisyonun her yıl düzenli olarak 

toplanıyor olduğu, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu uyarınca Karma 
Komisyonun Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşmakta olduğu, 
her yıl komisyona sunulan Kamu Denetçiliği Kurumu yıllık faaliyet raporunun 
görüşülmesinin Karma Komisyonun görevlerinden biri olduğu; 

Ø 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 22’nci maddesi gereğince 
Karma Komisyonun, ara verme ve tatil dönemleri hariç olmak üzere iki ay içinde raporu 
görüşüp kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek Genel Kurula sunmak 
üzere hazırladığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderdiği yıllık raporun 
Karma Komisyonda görüşülmesi usulü hakkında, geçmiş yıllardaki uygulamalar sayesinde bir 
teamül oluştuğu; 

Ø Yıllık rapor üzerinde gerekli çalışmaları yapmak üzere Karma Komisyon 
üyelerinden oluşan bir alt komisyon kurulduğunu, yıllık raporu ayrıntılı bir şekilde inceleyen, 
denetçileri dinleyen, Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla 
birlikte değerlendiren ve gerekli diğer işlemleri yapan alt komisyonun, hazırladığı raporu 
Karma Komisyona sunmakta olduğu, alt komisyon raporunun benimsenmesi ve görüşmelere 
alt komisyon raporu üzerinden devam edilmesinin Karma Komisyonda kabul edilmesinin 
ardından, Karma Komisyonda yapılan değerlendirmelerle birlikte nihai şeklini alan Karma 
Komisyon Raporunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmakta olduğu; 

Ø Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, 2019 yılında yürüttüğü faaliyetleri ve önerileri 
kapsayan Yıllık Raporun, 30 Ocak 2020 tarihli yazısı ekinde Karma Komisyona sunulmuş 
olduğu ve 31 Mart 2020 tarihine kadar Karma Komisyon Raporunun Meclis Başkanlığına 
sunulması gerektiği; 

Ø Bu yılki Rapor incelendiğinde, KDK’ye başvuru sayısının her geçen gün arttığının 
görüldüğü, 2018 yılında 17.585 olan başvurunun 2019 yılında 21 bine ulaştığı, 2013’teki yani 
KDK’nin kuruluşundan günümüze yedi yıllık süreçte yapılan 80 binden fazla başvurunun 
yüzde 95’inin sonuçlandırıldığı; 
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Ø Diğer bir gelişmenin ise 2019 yılında, önceki yıllardan devreden dosyalarla birlikte 
21 binden fazla dosyanın sonuçlandırılmış olduğu, 2013-2017 yılları arasında beş yıllık 
dönemde verilen tavsiye kararları 792 iken 2018 yılında 946’ya, 2019 yılında ise 1.270’e 
ulaştığı ve tavsiye kararlarına uyum oranının yüzde 75’e vardığı;  

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.1.2 Raporun Sunumu 

2.1.2.1 Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ 
 
Kurumu temsilen söz alan Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ tarafından özetle; 
Ø Raporun 608 sayfa olarak hazırlanıp süresinde arz edildiği, 608 sayfayı incelemek 

zor olacağı için bu yıl rapora yönetici özeti koyulduğu; 
Ø Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yedi yıllık, yeni bir kurum olduğu, idarenin hizmet 

kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, 
hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, demokrasi kültürümüzün kökleşmesine, hak arama 
kültürümüzün yaygınlaşmasına; şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına 
çaba gösterdiği, 6328 sayılı Kanun’un 1’inci ve 5’inci maddesinde kurumun görevlerinin çok 
açık olarak tanımlanmış olduğu, idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve 
davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka, hakkaniyete ve iyi 
yönetim ilkelerine uygunluk yönünden incelemek, araştırmak ve idareye bu yönde tavsiye 
kararı vermek olduğu ve 273 kişiyle çalışmakta olduğu; 

Ø Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, 2019 yılı bütçesinin Raporda da belirtildiği gibi 27 
milyon 615 bin TL olduğu, ancak 2018 yılındaki bütçeden 3 milyonun üzerinde tasarruf 
yapıldığı, dolayısıyla 2018 yılındaki bu tasarruf 2019 yılı bütçesine ilave edildiğinde, 2019 
yılı bütçesinin 30 milyon 991 bin 150 TL olduğu; 

Ø Bu miktarın 28 milyon 678 bin 320 TL’sinin harcandığı, yani 2 milyonun üzerinde 
bir tasarruf yapılıp 2020 yılına aktarılmış olduğu, bahsedilen rakamların yüzde 72’sinin kamu 
personeline, SGK’ya ve devlet primlerine gitmekte olduğu, yani Kurumun, bütün 
faaliyetlerini kendisine tahsis edilen bütçenin yüzde 28’iyle sürdürmekte olduğu; 

Ø 2019 yılında 20.968 başvuru alındığı, burada en büyük sıkıntının kabul edilebilirlik 
başvurusu olduğu; nitelikli başvuru almakta tüm dünyadaki ombudsmanlar gibi sorun 
yaşadıklarını, 20.968 başvurudan ancak 4.870 tanesinin kabul edilebilirlik durumunda olduğu; 

Ø 2019 yılında alınan başvurular sonucunda 21.170 karar verildiği, yani başvurudan 
çok karar verildiği, bütün kararların başvurucunun hukuki yollara süresinde başvurabilmesi 
için en geç altı aylık sürelere sığdırıldığı; 

Ø Başvuruların yüzde 82’sinin dostane çözümle veya tavsiye kararıyla 
sonuçlandırıldığı; yüzde 18’inin hukuken uygun olmadığı gerekçesi ile geri çevrildiği; ayrıca 
yazılı olanlar haricinde 107.899 insanın telefonla, yüz yüze veya maille ulaşmış olduğu; 
kendilerine de hukuki yardımda bulunulmuş ve destek verilmiş olduğu, adalete ulaşmanın; 
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kolay başvuru olması, ücretsiz olması, kısa sürede karar verilmesi şeklinde 3 unsuru olduğu, 
Kamu Denetçiliği Kurumunun mahkemeler gibi olmayıp herhangi bir şekil şartı aranmaksızın 
başvuruları kabul ettiği, evraka dökülen arzuhalin doğru isim, kimlik numarası ve imza 
taşıdığı sürece diğer eksiklerin Kurumca tamamlandığı, başvurular için herhangi bir ücret 
talep edilmediği ve kurum bütçesinden karşılandığı;  

Ø Kuruma yapılan başvurunun idari yargıdan farkının, tanık dinlenebilmesi, bilgi ve 
belgenin kısa süre içerisinde toplanabilmesi ve idari yargıda altmış günlük dava açma 
süresinin Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvuru ile altı ay daha uzaması olduğu; 

Ø 2019 yılında yapılan bir değişiklikle şikâyet alma sisteminin değiştirildiği, EBYS 
sisteminden SYS sistemine geçildiği, bu sistemin sözleşmeli teknik personel alınarak, 
yazılımın da Kurum tarafından yapılan bir sistem olduğu, böylece epey para tasarruf edildiği 
ve kararların daha hızlı incelendiği;  

Ø Şikâyet başvuru sayısının son dört yılda % 400’e varan bir artış gösterdiği ve buna 
uygun hızlı inceleme ve karar verme mekanizmasının mevcut olduğu; 

Ø Şikâyet alanları olarak, kamu personel rejiminden 5.170 şikâyet alındığı ve bunun 
şikayetlerin yaklaşık yüzde 25’ine tekabül ettiği, adalet, millî savunma ve güvenlik 
alanlarında yüzde 15, çalışma ve sosyal güvenlik konusunda gelenlerin toplam şikâyetlerin % 
11’i, mahallî idarelerden gelenlerin % 9 oranında olduğu;  

Ø Şikâyetlerin idarelere göre oranlarının ise; mahallî idarelerden gelen şikâyetlerin % 
10, Adalet Bakanlığından gelen şikâyetlerin % 10, Sosyal Güvenlikten gelen şikâyetlerin % 
8,6, Eğitimden gelen şikâyetlerin ise % 6,8 oranında olduğu ve devam ettiği; 

Ø Bölgelere göre bakıldığında Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinin, 7 bölgeye göre 
nüfusla doğru orantılı gittiği, illere bakıldığında ise birinci sırada İstanbul, ikinci sırada 
Ankara, üçüncü sırada İzmir illerinin nüfusla doğru orantılı gittiği; 

Ø Şikâyetlerin geçen yıla göre artışına bakıldığında birinci sırada Van; Kilis, Artvin, 
Karaman, Batman, Bingöl, Edirne şeklinde olduğu, geçen yıl bu iller arasında Kars, 
Diyarbakır ve Muş illerinin de olduğu ancak bu yıl bu illerin olmadığı; 

Ø Karar istatistiklerine bakıldığında, 2019 yılında verilen kararların yüzde 41’inin 
gönderme kararı olduğu, 6328 sayılı Kanun’a göre; vatandaşın idareye başvuru yollarını 
tüketecek olması gerektiğinin belirtildiği, bu yapılmadan Kuruma başvuru olduğu takdirde 
Kurumun idareye gönderme yaptığı, bu tipteki kararların % 41, genelde Kurumla birlikte 
yargıya da başvurulduğu durumda verilen incelenemezlik kararlarının % 35,6 olduğu; 

Ø Kurum kararlarında dostane çözümün çok önemli bir yer tuttuğu hatta tavsiye 
kararından daha üst düzeyde bir yer tuttuğu; 

Ø Yapılan başvuruları Kurumun inceleyebilme oranının % 23 olduğu, düşük gibi 
görünen bu oranın Avrupa ülkelerinin önünde olduğu, yazılı şikâyetlerin yanı sıra 107.899 
maille, telefonla veya yüz yüze görüşmelerin var olduğu, bu rakamın 16.441’ini yüz yüze 
görüşmenin oluşturduğu, her isteyenle yüz yüze görüşüldüğü, geri kalanının 86.796’sını 
telefon görüşmelerinin oluşturduğu, İskandinav ülkelerinde yüzde 10 civarında olan kabul 
edilebilirliğin burada yüzde 23’lere taşındığı;  
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Ø Dostane çözümün en önemli kararlardan biri olduğu, bu çözüm yolunun müracaatın 
ilk incelemesi yapıldıktan sonra iki gün içerisinde denetçilere iletildiği, onların ise hemen 
idareyle temasa geçtiği, ilk bakışta vatandaşın haklı olduğu intibası uyanırsa hemen telefonla 
yetkili idari birime ulaşıldığı, ikna edilemiyorsa yazılı olarak idareyi dostane çözüme teşvik 
eden bir yazı gönderildiği; 

Ø  Kurumun kanunda belirtilen ana çalışmasının tavsiye kararları olduğu, bu 
kararlarda idareyi ikna etmek için dosyanın iyi incelenmesi, kararlara Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesinin örnek kararlarının konulması, Danıştay kararlarının 
konulmasının söz konusu olduğu böylece de kararlarla idareyi ikna etme olasılığının 
güçlendirildiği; 

Ø Dönemsel olarak tavsiye kararlarında artış olduğu, bu yıl beş yılda verilen karardan 
daha fazla tavsiye kararı verildiği, tavsiye kararlarına uyma oranının % 20’lerden % 75’e 
çıktığı, İskandinav ülkelerinde bu ortalamanın % 80 olduğu ve Kurumca da bu oranın 
hedeflendiği, bu oranın yükselme sebeplerinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
kuvvetli desteği, Dilekçe Komisyonunun, İnsan Hakları Komisyonunun, milletvekillerinin 
güçlü destekleri ile Kurum kararlarına olumsuz yaklaşan yani uymama konusunda ısrar eden 
kurum yöneticilerinin Karma Komisyona davet edilip onların burada hesap vermesi, ayrıca 
bütün çalışmaların kamuoyuna, medyaya ve sivil toplum kuruluşlarına yansıtılması, 
bürokratlarla yapılan toplantılarda Kurumun anlatılması, kararların takibi açısından Kurumda 
Araştırma, Takip ve Değerlendirme Bürosunun kurulması olduğu; 

Ø Mahkemeye giden dosya sayısında ciddi anlamda bir azalmanın olmasının 
Kararların bir katkısıyla olduğu, iyi yönetim ilkelerinin hukukun üstünlüğünün 
idarecilerimizde pekişmesi açısından bu diyalogların ve çalışmaların çok büyük etkisinin 
olduğu; 

Ø İhdas edilen nöbetçi noterliğin ve noterlerde kredi kartı ödemesi uygulamasının 
Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararıyla olduğu ve milyonları ilgilendirdiği;  

Ø Ülkemizde büyük bir problem olan çocuk teslimi, hak ihlalleri ve yoksulluk 
nafakası konularında rapor hazırlandığı, Adalet Bakanlığı’nın bu çalışmadan faydalandığı, 
Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili özel bir raporun yazıldığı, bu raporun şimdilerde başvurulan 
bir kaynak olduğu ve daha birçok konuda raporların hazırlandığı, üç aylık süreli bir dergi 
yayınlandığı, ayrıca bilimsel bir yayın olan “Ombudsmanlık” dergisinin var olduğu, en son 
yayının ise “İyi Yönetim İlkeleri Rehberi” olduğu, bunun bastırılarak Türkiye’deki bütün 
kamu görevlilerine gönderileceği, ayrıca idareyle görüşülerek iyi yönetim ilkeleri konusunda 
üst düzeyden başlayarak bütün kamu yöneticilerinin bilgilendirilmesinin amaçlandığı; 

Ø  Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve hak arama kültürü konusunda iki probleminin 
olduğu, var olan hakları vatandaşın yeterince bilmiyor ve yeterince arayamıyor olduğu, iyi 
yönetim ilkelerine işlerlik kazandırılabilirse idareyle karşılaşılan sorunların % 50’sinin 
azalacağı, ikinci olarak, hukukun üstünlüğü kültürünün idarede biraz daha yaygınlaştırılması 
konusunda çabanın gerekli olduğu ve bu kapsamda uluslararası toplantıların yapıldığı;  
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Ø Türkiye’de 207 üniversitenin ve 8 milyon üniversite öğrencisinin olduğu, 
üniversitelerde Ombudsmanlık kulüplerinin kurulduğu, öğrencilerin üniversitelerde 
hakkaniyet, adalet, hukukun üstünlüğü konularında çalıştırıldığı, 2019 yılında 59 üniversiteye 
gidilerek bu konuların anlatıldığı;  

Ø Kurumun sadece bu çalışmalarının olmadığı ayrıca 24 Ocak’taki depremin ikinci 
haftasında Malatya ve Elâzığ’a gidildiği, çalışmaların ne durumda olduğu konusunda yerinde 
inceleme yapıldığı, Edirne’de mülteciler sorunu çıktığında Kapıkule’ye gidilerek 
incelemelerde bulunulduğu; 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.1.3 Görüş, Öneri ve Sorular 

2.1.3.1 Ankara Milletvekili Ali Haydar HAKVERDİ 
Ankara Milletvekili Ali Haydar HAKVERDİ tarafından özetle; 
Ø Kuruma, Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumlu bakıldığı, geliştirilmesi gereken bir 

kurum olarak değerlendirildiği, bütçesinin bir önceki yıl 3 milyon, bu yıl 2 milyon tasarrufla 
bitirildiği, ancak kurumun tanınırlığıyla beraber başvuruların artacağı, bütçe, personel ve 
sonuç alma anlamıyla her türlü desteğin KDK’ya sağlanması kanaatinde olunduğu, kabul 
edilebilir olan kararların oranlarının memnuniyet verici olduğu, ifade edilmiştir. 

Ø LÖSANTE’nin Sağlık Bakanlığı’yla çözülemeyen yatak problemine dair 
başvurusunun olup olmadığı konusunda ve Milletvekillerinin çeşitli idari işlemlerinden dolayı 
Bakanlıkları şikayet edip edemeyecekleri konusunda sorular yöneltilmiştir. 

2.1.3.2 Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL 

Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL tarafından özetle; 
Meclisteki tüm siyasi partilerin Kamu Denetçiliği Kurumu’nun başarısı konusunda 

hemfikir oldukları, ancak Kurumun personel sıkıntısı olduğu, kullanılan binanın fiziki 
yapısının yetersiz olduğu, ikinci olarak da 2018 raporunda tüm siyasi partilerle birlikte kabul 
edilen, yasal olarak sadece tavsiye kararları değil yargıdaki bazı dava dosyalarına dahi resen 
katılabilmeleri, resen karar alabilmeleriyle ilgili hukuki haklarının iyileştirilmesi gerektiği, bu 
eksikler düzeltildiği takdirde iyi bir seviyeye gelinebileceği hususları ifade edilmiştir. 

2.1.3.3 Ankara Milletvekili Servet ÜNSAL  
Ankara Milletvekili Servet ÜNSAL tarafından özetle; 
Ø Kamu Denetçiliği Kurumu’nda personel olarak çalışan 273 kişinin 135’i uzman ve 

denetçi olup bu sayının artırılması gerektiği, ayrıca Kurumun tavsiye kararlarının, ilgili 
kurumlar tarafından uygulanmamasının ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bu durumdan 
dolayı itibarının zedelenmesinin de bir diğer problemler olduğu, tanınırlık konusunda ise 
kamu spotlarında ve diğer alanlarda Kurumun daha da yer alması gerektiğinin düşünüldüğü 
hususları ifade edilmiştir. 
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2.1.4 Cevaplar 

2.1.4.1 Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ 

Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ tarafından yöneltilen görüş, öneri ve sorulara 
cevaben; 

Ø LÖSANTE’yle ilgili 21 Şubat 2020’de başvuru yapıldığı dolayısıyla oldukça yeni 
bir süreç olduğu, altı aylık süre dolmadan bir karar oluşturulacağı ifade edilmiştir. 

 

2.1.5 Alt Komisyon Kurulması 

Karma Komisyonun Başkanı Mihrimah Belma SATIR toplantının kapanış bölümünde 
söz konusu Yıllık Raporun ayrıntılı olarak incelenmesi ve raporlanması için 13 kişiden oluşan 
bir alt komisyon kurulmasını, alt komisyonun çalışma konusuyla sınırlı olmak üzere her türlü 
yazışma yapma ve bu raporun hazırlanması akabinde Karma Komisyon’un toplanmasını 
üyelerin oylarına sunmuş ve öneri kabul edilmiştir.  

Söz konusu alt komisyon üyeliklerine; 
Adalet ve Kalkınma Partisinden 7 üye olmak üzere: Afyonkarahisar Milletvekili 

İbrahim YURDUNUSEVEN; Bolu Milletvekili Fehmi KÜPÇÜ; Çorum Milletvekili Erol 
KAVUNCU; Kayseri Milletvekili İsmail TAMER; Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL; 
Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender AÇANAL; Van Milletvekili Osman Nuri 
GÜLAÇAR;  

Cumhuriyet Halk Partisinden 3 üye olmak üzere: Ankara Milletvekili Ali Haydar 
HAKVERDİ; Ankara Milletvekili Servet ÜNSAL; Karabük Milletvekili Hüseyin Avni 
AKSOY;  

Halkların Demokratik Partisi: İstanbul Milletvekili Hüda KAYA; 
Milliyetçi Hareket Partisi: Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet TAYTAK; 
İyi Parti: İstanbul Milletvekili Ümit BEYAZ; 

önerilmiş ve öneri, yapılan oylamada kabul edilmiştir. 
Alt Komisyonun çalışmalarını tamamlamasından sonra görüşmelere devam edilmesi 

amacıyla toplantı sonlandırılmıştır. 
 

2.2 KARMA ALT KOMİSYON TOPLANTILARI 

 

2.2.1 Karma Alt Komisyonun 10 Mart 2020 Tarihli Toplantısı 

 
1. Karma Alt Komisyon Başkanlığına Bolu Milletvekili Fehmi KÜPÇÜ’nün 

seçilmesine, 
2. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nda belirtilen iki aylık süre dikkate 

alınarak çalışmaların planlanmasına ve Karma Alt Komisyon Raporunun yazılmasına, 
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3. Aksi kararlaştırmadığı sürece Karma Alt Komisyon toplantılarının basına açık 
olmasına,  

4. Karma Alt Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına,  
5. Karma Alt Komisyon üyesi milletvekillerinin de görüşleri dikkate alınarak toplantı 

gündemi hazırlama ve davet edilecekleri belirleme hususunda Karma Alt Komisyon 
Başkanına yetki verilmesine, 

toplantıya katılanların oy birliği ile karar vermiştir. 
Sonrasında toplantının ikinci bölümüne geçilmiş ve Kamu Denetçilerine, kendi görev 

alanlarına göre sunumlarını yapmak üzere söz verilmiştir. 

2.2.1.1 Kamu Denetçisi Yahya AKMAN 

Toplantıda ilk sözü alan Kamu Denetçisi Yahya AKMAN tarafından özetle; 
§ Yapılan görev dağılımı çerçevesinde kendisinin Adalet Bakanlığı, Millî Savunma 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığının görev alanına giren konulardaki başvurulara baktığı; 

§ Adaletle ilgili konuda yapılan başvuruların üzerine cezaevlerindeki tutuklu veya 
hükümlü kişilerin yaptığı başvuruların yerinde görülmesi ve birçok boyutuyla ele alınması 
noktasında bir çalışma başlatıldığı; 

§ Bu çalışmada önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün bütün ilgililerini 
Kuruma çağırmak suretiyle kendi boyutlarında ne problemler yaşadıklarının dinlenildiği;  

§ Türkiye’de cezaevleri konusuyla ilgili söz söyleyen dernek, kuruluş, vakıf, mahkûm 
yakınları ve benzeri şekilde insan hakları birimleriyle ilgili bütün kişilerin Kuruma davet 
edilerek dinlenildiği; 

§ Silivri ve Sincan başta olmak üzere çeşitli cezaevlerine yerinde incelemek amacıyla 
ziyaretlerde bulunulduğu; 

§ Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, genel anlamda cezaevlerinde yaşanan 
bütün problemlerin daha detaylı ele alındığı, belki Meclis Başkanının uygun görürse iştirak 
edeceği daha büyük çaplı bir çalıştay yapmanın hedeflendiği, bu çalıştayın yaklaşık bir buçuk 
yıldır hazırlanan envanterle beraber bir rapor olarak sayın üyelere, daha sonra da dünya 
çapındaki mevkidaşlara, insan hakları savunucularına, cezaevi konularıyla ilgili olan bütün 
kişi ve çevrelere takdim etmenin arzu edildiği; 

§ 2019 senesinde ağırlıklı olarak, kendisinin birimindeki başvuruların % 40’a yakın 
miktarını bu konunun teşkil ettiği, 

§ Belediyelerin, özellikle büyükşehirlerde parselasyonları yaparken, yani imar 
planlarını uygularken vatandaşın arsasını eğitim yeri, sağlık yeri vb. olarak kamu alanlarıyla 
ilgili tahsis ederek adını koyduğu ancak daha sonra bununla ilgili fiilen bir kamulaştırma 
yapılmadığı gibi, vatandaşın kullanmasının da engellenmiş olduğu, bazen çok kıymetli bir 
yerde ailenin mal varlığı olan bir arsaya ait mülkiyet hakkının bu şekilde fiilen kullanılamaz 
hâle geldiği konusunun Türkiye’de çözülemeyen bir konu olduğu ve bu konuya ilişkin “takas” 
yolunun önerildiği; 
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§ Bilgi edinme hakkıyla ilgili geçtiğimiz seneye kadar yapılan başvurular konusunda 
bazı problemler yaşandığı, sebebinin ise Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun yeni 
Cumhurbaşkanlığı sisteminde anında kurulamaması, bilgi edinme hakkı başvurularına ilişkin 
itirazların görüşülememesi nedeniyle kısa bir boşluk döneminin yaşandığı, bununla alakalı 
boşluğun, mevzuatın müsait olması ile Kuruma yapılan başvurular çerçevesinde 
doldurulduğu, Kurula yapılan atamalarla da çalışmaların devam ettiği; 

§ Kira yardımları meselesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev alanı içerisinde 
hatırı sayılır bir yer tutmakta olduğu, ülkemizin deprem kuşağında olması nedeniyle, ciddi 
şekilde yıkımı icap eden binaların mevcut olduğu, devletin bunu teşvik etmek maksadıyla 
kişilere, yaklaşık on sekiz aylık bir zaman dilimi içerisinde, depreme dayanıklı olmayan 
binayı boşalttıkları takdirde, yeni bir yer temin edilinceye kadar kira yardımı yapmakta 
olduğu, zaman zaman bu konuyla alakalı, birtakım tartışmaların olduğu, müracaatların 
alındığı, bu müracaatlara hakkaniyet gereği vatandaşın işini kolaylaştırıcı kararların verildiği; 

hususları ifade edilmiştir. 

2.2.1.2 Kamu Denetçisi Arif DÜLGER  
Kamu Denetçisi Arif DÜLGER tarafından özetle; 
§ Kurumun, hukuk devleti idealine ulaşılması, temel hak ve özgürlüklerin korunması 

ve idarenin iyi yönetim ilkelerine bağlılığının sağlanması adına geçmiş yedi yıllık süreçte 
başarılı bir pratik oluşturduğu; 

§ Kurumda uygulanmakta olan iş bölümü çerçevesinde göreve kendisinin 2016 yılı 
sonundan itibaren bakmakta olduğu eğitim öğretim; gençlik ve spor; enerji, sanayi, gümrük ve 
ticaret; bilim, sanat, kültür ve turizm konularına; 2019 yılının ikinci yarısından itibaren nüfus, 
vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları; idarede işçi statüsünde çalışanların İş Kanunu’ndan 
ve iş akdinden kaynaklanan haklarına ilişkin konular ile diğer konu ve alanların eklenmiş 
olduğu; 

§ Önceki yıllarda, 2017 yılında 4.758 başvuruya karşın 2018 yılında 2.412 başvuru, 
2019 yılında da 3.038 başvuru, ki 2019 yılının toplam başvurusuna oranla kıyaslandığında % 
14,5’ine yaklaşan bir başvuruyu birimin incelemiş ve değerlendirmiş olduğu, bu 3.038 
başvurunun 1.784’ü eğitim öğretim, gençlik ve spor alanıyla ilgili; 415’i enerji, sanayi, 
gümrük ve ticaret; 66 adedi bilim, sanat, kültür ve turizmle; 223 adedi nüfus, vatandaşlık, 
mülteci ve sığınmacı hakları; 514 adediyse idarede işçi statüsünde çalışanların yani taşeron 
olarak bilinen kişilerin başvurularına ilişkin konular ve 36 adedinin de diğer konu ve 
alanlardan teşekkül ettiği; 

§ 2019 yılında söz konusu birime başvuruların yoğunlaştığı konuların: ÖSYM’nin 
sınav başvuru ücretleri ve başvuru ücretinin yatırıldığı online ödeme sisteminde yaşanan 
aksaklıklar; ÖSYM, Millî Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Fakültesi gibi kurumlar tarafından 
yapılan sınavlarda uygulanan güvenlik tedbirleri; Kredi Yurtlar Kurumunun bursunun 
kesilmesi, bursun krediye dönüştürülmesi ve burs-kredi geri ödeme sürecinde yaşanan 
sorunlar; TÜRMOB tarafından yeminli mali müşavirlik sınavlarına yapılan itirazlar; YÖK’ün 
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yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarına ilişkin denklik işlemleri; 
doçentlik başvuru sürecine ilişkin iş ve işlemler; TÜBİTAK tarafından verilen bilimsel 
destekler ve bilimsel projelerin yürütülmesinde yaşanan sorunlar; elektrik ve doğal gaz 
dağıtım şirketlerinin uygulamaları; OHAL sürecinde pasaportlarına iptal kaydı konulan 
kişilere 24/10/2019 tarihinde 7188 sayılı Kanun ile 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucunda İçişleri Bakanlığınca pasaport 
verilebileceğine ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile işçilerin 
meslek koduna uygun çalışma, özlük hakları, nakil ve benzeri talepleri şeklinde olduğu; 

§  İdarenin her türlü eylem ve işlemi ile tutum ve davranışlarını hukuka ve hakkaniyete 
uygunluk yönlerinden incelerken temelde toplumun adalet duygusunun tatmin edilmesinin 
hedeflendiği, Kurum olarak, vatandaşın idareye olan güvenini artırmak ve idare karşısında 
vatandaşın güçsüzlüğünü ve mağduriyetini telafi etmek maksadıyla iki tarafı da tatmin edecek 
bir çözüm bulunmasını sağlamak noktasında idarelerle karşılıklı iletişim yöntemiyle 
sorunların dostane çözüme kavuşturulmasının en çok tercih edilen sorun çözme yöntemi 
olması yönündeki ilke ile çalışmaların devam ettiği; 

§  2019 yılında birçok konuda, idarelerle yapılan görüşmeler ve yazışmalar üzerine 
sorunların dostane çözümü sağlanan kararlara örnek olarak, öğrencilerin okul birinciliği 
bilgisinin Millî Eğitim Bakanlığı e-okul sistemine girilerek üniversite tercihinde okul 
birinciliği hakkından yararlandırılması dostane çözüm kararı olarak 1/8/2019 tarihinde 
düzenlenmiş ve bunun yıllık raporda yer almış olduğu, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 
öğrencinin kesilen bursunun yeniden bağlanması, Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi 
kurumlarında staj yapan öğrencilerin yemek hizmetinden ücretsiz şekilde faydalanması, 
başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne, basit piercing, metal para, anahtarlıksız basit ev 
anahtarı, ulaşım kartı ve basit tel toka gibi objelerin ÖSYM tarafından sınav binasına 
getirilmesi yasak olan eşyalar kapsamından çıkarılmasıyla ilgili, 2018/15269 no.lu başvuru 
üzerine bir gönderme kararı verildiği ve ÖSYM’nin bu tür eşyaların veya objelerin sınavda 
kullanılmasına imkân getirdiği için birtakım mağduriyetlerin daha azalmış olduğu; 

§ 2019 yılı içerisinde kamuoyunu yakından ilgilendiren birçok konuda ayrıca tavsiye 
kararı verildiği; bunlara örnek olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların başvuru 
ücretlerinin makul bir seviyeye çekilmesi için sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak işsiz 
gençlere ve öğrencilere ücretlerde indirim tanıyacak bir düzenleme yapılmasıyla ilgili tavsiye 
kararı verildiği, henüz bu tavsiye kararına uyum noktasında bir gelişme olmadığı;  

§ Tezli yüksek lisans programında 4’üncü yarı yılını tamamladığı hâlde seminer 
dersini vermediği gerekçesiyle kaydı silinenlerin işlemlerinin geri alınarak öğrencilerin 
mezuniyet işlemlerinin yapılması yönünde mart ayında verilen tavsiye kararına Atatürk 
Üniversitesi’nin uymuş ve ilgili öğrencinin kaydının tekrar yapılmış olduğu; 

§ Kurumun mevzuat değişikliği önerisi içeren tavsiye kararlarına uyumun, belli bir 
süreç gerektirdiği, akaryakıt istasyonlarına uygulanan ve maktu olarak belirlenen idari para 
cezalarına yapılan itiraz üzerine 28/12/2017’de bir tavsiye kararı alındığı, Karardan yaklaşık 
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bir yıl sonra 28/02/2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan, 7164 sayılı Kanun ile Petrol 
Piyasası Kanunu’nun idari para cezalarına ilişkin 19’uncu maddesinde söz konusu tavsiye 
kararı doğrultusunda değişiklik yapılarak akaryakıt istasyonlarına kesilen para cezalarına alt 
ve üst limitlerin konulduğu, firmaların yıllık satış hasılatı oranında ceza uygulanacağının 
düzenlendiği ve bu alanda faaliyet gösteren yaklaşık 15 bin akaryakıt istasyonunun sorunun 
çözüldüğü; 

§ Son olarak tavsiye kararlarından Sayın Milletvekili Mahmut TANAL’ın başvurusu 
olan doğalgaz abonelerine seçme hakkı verilmeden sayacın değiştirilmemesi ve değişim 
sebebiyle güvence bedeli alınmaması konusunda 5 Nisan tarihinde bir tavsiye kararı verildiği 
fakat henüz ilgili BAŞKENTGAZ veya EPDK tarafından bu yönde bir düzenleme 
yapılmadığı,  

hususlarıifade edilmiştir. 
 

2.2.1.3  Kamu Denetçisi Sadettin KALKAN 

 Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan tarafından özetle; 
§ Görev alanının kamu personel rejimine ilişkin sorunları, ihtilafları sonuçlandırmak, 

çözmek olduğu; 
§  OHAL’le ihraç edilip tekrar göreve iade edilenlerle ilgili zaman zaman görevi iade 

kararının OHAL Komisyonu tarafından verildiği, ama bazen istisnai de olsa bazı idarelerde 
göreve iadelerde gecikmelerin meydana geldiği, söz konusu gecikme sebebiyle yapılan 
başvurularda göreve başlatılmasının tavsiye kararı olarak verildiği, bazılarında ise göreve 
başladıktan sonra açıkta kalınan süre içerisindeki maaşlar ve özlük haklarının ödendiği, ama 
ödemede sadece maaşları ödeyen kuruluşlara da aradaki enflasyon farkının ödenmesi 
hususunda tavsiye kararının gönderildiği; 

§ Kamu personel rejiminin alt alanları konusunda, atanmadan kaynaklanan sorunların 
kamu personel alımına ilişkin sınavlarla ilgili, mülakatlarla ilgili, ayrım yapıldığına veya 
puanların iyi değerlendirilmediğine, cevapların iyi değerlendirilmediğine ilişkin başvuruların 
olduğu, bir yerden bir yere nakil isteyen, eş durumu veya engeli sebebiyle tayin olmak 
isteyenler şeklinde sorunlar, memurların ödevleri, görevleri ve sorumluluklarına ilişkin bazı 
ihtilaflar ve derece yükselmeleri ile mali haklarla ilgili başvuruların geldiği; 

§  Bir kadın öğretmenin kız öğrencilerinden bir tanesinin bir yakını tarafından cinsel 
tacize uğradığı ama öğrencinin hiç kimseye anlatamadığı için en yakın gördüğü öğretmenine 
durumu açtığı, öğretmenin hemen okul müdürüne ve ilgili yöneticilere durumu bildirmesi 
akabinde olayın adliyeye aksettiği, sonrasında söz konusu kişilerin tutuklandığı ve ceza 
aldıkları ancak kız çocuğunun yakınlarının ailenin lekelendiği gerekçesiyle öğretmeni tehdit 
etmesi üzerine öğretmenin Kuruma başvuru yaptığı sonrasında verilen tavsiye kararı üzerine 
başka bir yere tayin edilerek oradan ayrıldığı; 
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§ Söz konusu birime 5.170 başvuru yapıldığı, 2019 yılı içerisinde 5.753 karar verildiği 
Kararlara uyma oranının % 75 olduğu, yaklaşık 230 tavsiye kararı, 230 ret kararı, 185 adet 
dostane çözüm kararı, kısmen tavsiye kısmen ret olarak da 171 adet 2019 yılı içerisinde karar 
verildiği; 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.2.1.4 Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK 

 
Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK tarafından özetle, 
§ Kendisinin kadın ve çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi olduğu, bunun 

yanında insan hakları, engelli hakları, sosyal hizmetler, ailenin korunması, çalışma ve sosyal 
güvenlik konularına ilişkin şikâyetlerin de bu birime geldiği; 

§  Kadının insan hakları alanında, kadın-erkek fırsat eşitliği anlamında, kadına yönelik 
şiddetle mücadele konusunda 2019 yılında da çalışmaların devam ettiği, sahadaki sivil toplum 
kuruluşlarıyla ve bu konuda ilgili kamu kurumlarıyla yakın ilişki içinde çalışıldığı, yargı 
organlarına intikal eden çoğu meseleye Kurumun Kanun’u gereği inceleme yapılmadığı, 
ancak başvurular nispetinde olaya özel kadın başvurucuların ilgili kamu kurumlarına 
yönlendirilerek psikolojik ve hukuki destek almaları yönünde rehberlik yapıldığı; 

§ Kadının insan hakları kapsamında değerlendirilen dosyada tedbir kararının içinde 
olmadığı için yer değişikliğinin yapılmayacağına dair verilen ret kararı üzerine, kuruma 
yapılmış başvuruda tabi olunan uluslararası ve ulusal hükümlere göre gerek adli gerek idari 
makamların aile içi şiddet hakkında bilgilendirilmeleri hâlinde dikkatli bir biçimde risk 
değerlendirmesi yapması, yetkileri dâhilinde alınabilecek tedbirleri alması gerektiği, bu 
tedbirlerin 6284 sayılı Kanun’da yazılanlarla sınırlı olmadığı; 

§  Sağlık Bakanlığındaki bir personelin, aile içi şiddeti bildirdiği hâlde yer değişikliği 
talebinin kabul edilmediği, kadına şiddetle mücadelede sadece adli kolluk kuvvetlerine ve 
hâkimlere yükün bırakılmaması gerektiği, bürokratların ve idarecilerin de böyle bir şiddet 
olayında bilgilendirilmeleri hâlinde, risk analizi yapmak suretiyle yetkilerini kullanmaları 
yönünde tavsiye kararı verildiği, ancak mevzuat uyarınca üç yıl yerinin değişmemesi gereken 
bir personel olduğu için yer değişikliğinin yapılamayacağı yönünde bir cevap verildiği; 

§ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı incelediğinde, Kurumun 
verdiği tavsiye kararları veya dosya olarak yargıya gittiği için Kurum tarafından 
incelenemeyen ama kadına ve çocuğa şiddeti önleme mekanizmalarının artırılması ve Meclis 
çatısı altında yapılan çalıştayların sonucunda bağlanan, tespit edilen, önerilen tavsiyeler 
doğrultusunda bunun yapıldığı ve memnuniyet verici olduğu; 

§ Çocuk haklarıyla alakalı olarak; Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 18 yaş altı 
çocuklardan direkt başvuru alan tek kurum olduğu, yeni geçilen şikâyet yönetim sistemi yani 
evraktan dosya sistemine yapılan başvuru sayfası T.C. otomatikman kontrol edildiğinde 18 
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yaş altı bir kişinin normal ana sayfadan başvuru yapsa bile çocuk web sayfasına direkt 
yönlendirilmekte olduğu, dolayısıyla Kamu Denetçiliği uzmanları ve sosyal çalışmacı 
marifetiyle bu birim tarafından ayrıca değerlendirilmekte olduğu; 

§  Bu konuda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde geçen ilkelerin 
Türkiye içinde de oturmasını sağlamaya yönelik tavsiye kararlarının olduğu, özellikle 
çocuğun katılım hakkının öncelik tutulup başvuran çocuklarla görüşme yapılmakta ve her 
konuda çocuklara rehberlik yapılmakta olduğu; 

§ Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında bir çocuk hakları daimî komisyonu 
kurulması için yoğun çalışma yürütüldüğü, 3 Temmuz 2019’ da İnsan Hakları Komisyonunun 
alt komisyonu olarak Çocuk Hakları Alt Komisyonunun kurulmasının sevinçle karşılandığı; 

§ Tavsiye kararlarının güncel bir şekilde verilmeye çalışıldığı, çocuk tesliminde hak 
ihlallerine ve yoksulluk nafakasına ilişkin bir özel rapor düzenlendiği, bu konuya yönelik 
tespitler ve sorun çözümü önerileriyle ilgili bahsedilenlerin büyük bir çoğunluğuna Adalet 
Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Hedef 8/3’te yer verilmesinin memnuniyet verici olduğu; 

§  Kamuda çoğunlukla dezavantajlı gruplar içinde sayılan engelli vatandaşlardan 
başvuruların gelmekte olduğu, bu konuda çoğunlukla idarelerin; valilikler, SYDV’ler, Aile 
Bakanlığı ile uzmanların iletişim hâlinde olduğu, genellikle dostane çözüm veya gönderme 
kararı sonrası sorunların çözüldüğü; 

§ İnsan hakları alanında ise aslında kurumdaki her başvurunun, insan hakları çatısı 
altında incelenmekte olduğu ancak böyle bir başlık olduğu için o anlamda cezaevlerinden; 
Sincan, Silivri, Bakırköy, Maltepe, Ümraniye, İzmir, Aliağa, Diyarbakır, Çankırı, Elâzığ’a 
gidildiği ve sahada yerinde incelemelerin yapıldığı, buralarda kadın ve çocuk cezaevlerinin 
incelendiği, hükümlü kadınların yanındaki çocukların durumlarının veya suça sürüklenmiş 
çocuklarla ilgili tespitlerin ve sorun çözümü önerilerinin Adalet Bakanlığı Yargı Reformu 
Stratejisi Hedef 8/3’te yer aldığı; 

§ Çalışmalar sonucunda Adalet Bakanlığı’nın çocukların bütün görüşmelerinin açık 
görüş şeklinde yapılması yönünde bir yönetmelik değişikliğine gideceği; 

§ Çalışma ve sosyal güvenlik açısından taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla Kuruma 
yoğun bir başvuru olduğu, bu nedenle denetçiler arasında bu konuya ilişkin bir iş bölümü 
yapıldığı, söz konusu iş bölümünde kendisinin kadroya geçişteki şikâyetlerle ilgilendiği, 
işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişlere, daha sonra işsizlik ödeneğine, İŞKUR’la ilgili veya 
yabancı uyruklu kişilerin çalışma izinleri gibi çalışma hayatına ilişkin başvuruların, sosyal 
güvenlik alanında ise prim borçlarının yapılandırmasına, ödenmesine ilişkin hatalı işlemlere, 
bizatihi Sosyal Güvenlik Kurumundan kaynaklı başvuruların yer aldığı, Kurum hatası 
kaynaklı yersiz ödeme, borç çıkarılması üzerine yersiz ödeme, yapılan aylık iptal durumları, 
bunların geri alınmasıyla ilgili yoğunlukla başvuruların olduğu;  

§ Bu anlamda Sosyal Güvenlik Kurumuyla diyalogların açık olduğu, çözülebilecek, 
dostane yapılacak birçok dosya olmakla birlikte, sistemsel değişikliğe gidilmesi gereken, 
özellikle SGK’nın şu andaki teknolojik yapısı ile altyapısını güçlendirdiği zaman geriye 
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yönelik dosyaları buna aktarırken kurum hatalarını, yani zamanında yapılmış kurum hatalarını 
şimdi fark edip bunları düzeltmesi ile on beş, yirmi yıl sonra maaşlarının kesilmesi, iptal 
edilmesi durumlarını hukuk, hakkaniyet anlamında değerlendirilip yirmi yıl sonra alınan 
emekli aylığının iadesi, sağlık ödemesinin iadesinin de değerlendirilmesi gerektiği vb. 
yönünde teknik tavsiye kararlarının da verildiği; 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.2.1.5 Kamu Denetçisi Hüseyin YÜRÜK  

 
Kamu Denetçisi Hüseyin YÜRÜK tarafından özetle; 
§  Kendisinin mahalli idareler, ekonomi, maliye, vergi, ulaştırma, basın ve iletişim 

konularına baktığı; 
§ Bu yıl çalışma alanına yaklaşık 5 bin civarında şikâyet geldiği, bunların % 43’ünün 

mahalli idareler, % 33’ünün ekonomi, maliye ve vergi, % 24’ünün ulaştırma, basın ve iletişim 
alanında olduğu; 

§ Belirtilen alanlarda gelen bazı şikayetler konusunda; bir belediyenin 1971 yılında, 
kanalizasyon ve kaldırım alacağını vatandaştan tahsil etmek istediği için vatandaşın Kuruma 
başvuruda bulunduğu, Kurum tarafından ise böyle bir alacağın tahsil edilemeyeceğine ilişkin 
bir tavsiye kararı verildiği; 

§ Bir başka belediyede bu anlamda vatandaşın bir inşaat ruhsatı ödemesiyle ilgili 
yapmış olduğu başvuruda bu paranın geri ödenmesine dair bir talebin olduğu, Kurumun bu 
talebin karşılanmasına dair büyükşehir belediyesine tavsiye kararı verdiği, Büyükşehir 
belediyesinin bu tavsiye kararına uyarak vatandaşa söz konusu ödemeyi yaptığı; 

§  Devlet Demiryollarında bisikletlerin taşınmasına dair kararlar verildiği ve Devlet 
Demiryolları’nın, uygun yerlerde bisikletlerin taşınacağına dair Kurum Kararına uyacağını 
belirttiği; 

§ Benzer şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bisikletler için belediye 
otobüslerine aparat takılma kararı verildiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de uyacağına 
dair karar verdiği bu uygulamanın başlamış olduğu, 

§ Bazı kurumların kararlara çok duyarsız kalabildiği, fakat bazı kurumların nazik 
yaklaşımlarıyla dikkat çektiği, özellikle PTT’nin bu anlamda çok beğenildiği, yaptığı hatayı 
kabul ettiği ve çözme gayretinde olduğu; 

§ KDK tarafından kamu idarelerinden kaynaklanan şikâyetlere bakıldığı için, GSM 
firmalarına ilişkin yapılan başvurularda başvurunun incelenemeyeceğinin belirtildiği, ancak 
GSM firmasına, hakkında yapılan şikayetin iletildiği ve bazı GSM firmalarından olumlu geri 
dönüşler yapıldığı; 

hususları ifade edilmiştir.  
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2.2.1.6 Görüş, Öneri ve Sorular 

2.2.1.6.1 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL  

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından; 
§ Yapılan “takas” önerisinin kötüye kullanılabileceği, mülkiyet hakkının ihlali 

anlamında takasa zorlamanın hakkın kötüye kullanımı olduğu ve söz konusu önerinin yerinde 
olmayıp tekrar değerlendirilmesi gerektiği; 

§ KDK’nin internet sitesinde yer alan seçme kararlara yer verilme sebebi ve bu 
kararlar oluşturulurken göz önünde bulunan kriterlerin neler olduğu ve bu elemenin kimler 
tarafından yapıldığı, bütün kararların erişime açılmasının neden sağlanamadığı soruları 
yöneltilmiştir.  

§ 2013-2017 yılları arasında beş yıllık dönemde Kamu Denetçiliği Kurumunun toplam 
792 tavsiye kararı verdiği, 2018 yılında, beş yılın toplamından daha çok tavsiye kararı vererek 
tavsiye karar sayısının 946’ya ulaştığı, 2019’da ise 1.270’e ulaştığı, bundan dolayı ulaşılan 
başarının devamı konusunda dilek ve görüş belirtilmiştir. 

§ Ulaştırmayla ilgili kombine taşımacılıkta bilet bulunamadığı; İstanbul-Ankara, Ankara-
Konya ve Doğu Ekspresi’nde bilet bulunamadığı gerekçesiyle çözüm beklendiği, 

§ Pasaport ücretinin arttığı ve bir ay içinde gidilmezse pasaportun yandığı, iade talebinin 
ise geri çevrildiği yönünde sorunların var olduğu; 
ifade edilmiştir. 

§ KDK’ya mevsimlik işçilerle ilgili, çocuklar ve kadınlarla ilgili bir özel rapor düzenleme 
konusunda; 

§ Kamu Denetçiliği Kurumunun kararlarının bağlayıcı olmasına ihtiyaç olduğu, bu 
konuda Kuruma gereken yetkinin verilmesi konusunda; 
öneride bulunulmuştur. 
 

2.2.1.6.2 Alt Komisyon Başkanı Fehmi KÜPÇÜ 

Alt Komisyon Başkanı Fehmi KÜPÇÜ tarafından; 
  KDK’nın ilgili biriminin kadın ve çocuk cezaevlerine yaptığı yerinde incelemelerin 
kamuoyuna yansıması hasebiyle, Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde çocuk cezaevine kreşlerle 
ilgili yeni bir düzenleme yapıldığı için buna aracılık eden KDK’ya teşekkür edilmiştir.  

2019 yılı raporunda ilk defa bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan herhangi 
bir idarenin olmadığı, bu durumun oldukça memnun edici olduğu ifade edilmiştir. 
 

2.2.1.6.3 Çorum Milletvekili Erol KAVUNCU  

 Çorum Milletvekili Erol KAVUNCU tarafından; 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt 

Komisyonunun Silivri, Sincan, İstanbul Kadın Tutukevi, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan’da 
ciddi incelemelerde bulunduğu, bu konuda hem TBMM’nin hem KDK’nın çalıştığı 
dolayısıyla iki kurum arasında bir koordinasyon ve haberleşmenin olması gerektiğine yönelik 
görüş belirtilmiştir. 
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2.2.1.7 Cevaplar  
 

2.2.1.7.1 Kamu Denetçisi Kamu Denetçesi Yahya AKMAN 

Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Yahya AKMAN tarafından, yöneltilen görüş, öneri 
ve sorulara cevaben; 

§ Yaklaşık bir ay içerisinde, bilgi bankasıyla ilgili çalışmanın tamamlanması 
neticesinde bütün kararların erişime açılacağı; 

§ Gayrimenkullerle alakalı takas meselesinde söz konusu çözümün vatandaş talepleri 
doğrultusunda getirildiği, bu konunun alternatifli bir konu olduğu yani devlet istimlak 
ediyorsa, bu öncelikli talebi; etmiyorsa, hiç olmazsa takas edilmesi, takas olduğu takdirde de 
yine vatandaşın imzası ve rızası çerçevesinde olacağı; 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.2.2  Karma Alt Komisyonun 3 Haziran 2020 Tarihli Toplantısı 

Alt Komisyon Başkanı Fehmi KÜPÇÜ tarafından, Alt Komisyonun 10 Mart 2020 
tarihinde yaptığı ilk toplantıda aldığı karar gereğince, bu toplantıda Kamu Denetçiliği 
Kurumunun 2019 Yıllık Raporu kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların dinleneceği, bu 
dönem ilk kez Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarına uyum sağlayan kurumların da toplantıya 
davet edildiği ifade edilmiştir. 

Karma Alt Komisyonun 03.06.2020 tarihli toplantısında, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun 2019 Yıllık Raporu kapsamında, kurum tavsiye kararlarına uymayan bazı kurum 
ve kuruluşların temsilcileri dinlenmiş ve tavsiye kararlarının içerikleri ile bu kararlara neden 
uyulmadığı hususlarında değerlendirmeler yapılmıştır. Aynı zamanda Kurumun tavsiye 
kararına uyan idarelerle söz konusu kararların içerikleri değerlendirilmiş ve bu idarelere 
kararlara uyum konusunda gösterdikleri gayret ve özen için teşekkür edilmiştir. 

Toplantıya Alt Komisyon Başkanı Bolu Milletvekili Fehmi KÜPÇÜ, Afyonkarahisar 
Milletvekili İbrahim YURDUNUSEVEN; Çorum Milletvekili Erol KAVUNCU; Kilis 
Milletvekili Ahmet Salih DAL; Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender AÇANAL; Van 
Milletvekili Osman Nuri GÜLAÇAR, Ankara Milletvekili Ali Haydar HAKVERDİ; Ankara 
Milletvekili Servet ÜNSAL; Karabük Milletvekili Hüseyin Avni AKSOY, İstanbul 
Milletvekili Hüda KAYA, İstanbul Milletvekili Ümit BEYAZ; ilgili İdareler olarak ise Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı, 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı, 
Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Noterler Birliği Başkanlığı ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) temsilcileri katılmıştır. 

Alt Komisyon Başkanı Fehmi KÜPÇÜ’nün, Karma Alt Komisyonun teamül halini 
almış olan uygulaması ile Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarına uymayan idarelerle 
görüşmelerindeki amacın, idarelerin KDK ile etkin iş birliği yapmalarını temin etmek ve 
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tavsiye kararlarına uymama gerekçelerini değerlendirerek birlikte çözüm önerileri geliştirmek 
olduğu, KDK kararlarına uyum sağlayan idareleri takdir ve taltif etme anlamında bu kurum ve 
kuruluşların da dinlenileceği yönündeki açış konuşmasından sonra görüşmelere geçilmiştir. 

2.2.2.1 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NUN KARARLARINA OLUMLU 
YAKLAŞAN İDARELER  

 

2.2.2.1.1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 
 
Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 Yıllık Raporu’nda, Kurumun verdiği tavsiye kararına 

uyan ve bilgi ve belge edinme talebine olumlu yaklaşan idareler kapsamında yer alan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili görüşmelerde; 

 
2.2.2.1.1.1 2018/11684 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 

Kamu Denetçisi Hüseyin YÜRÜK’ün Açıklaması 
 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2018/11684 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Hüseyin YÜRÜK tarafından özetle, 
Kararda başvurucu tarafından kaçak yapıyla ilgili bir şikâyette bulunulduğu, kaçak 

yapının can ve mal kaybına yol açacağına dair bir endişe bulunduğu, bu kaçak yapının yapı 
kayıt belgesi almış vaziyette olduğu, Kurumun bunun üzerine gerekli hukuki incelemeleri 
yaptıktan sonra yapı kayıt belgesinin iptal edilmesinin hukuki bir gereklilik olduğuna dair bir 
tavsiye kararı verdiği ve bunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildiği, Bakanlıktan 
gelen kararda tavsiye kararının gereği olan yapı kayıt belgesinin iptal edildiğine dair bilginin 
ulaştığı ve bu kararın anılan Kurum tarafından 15 civarında uyulan tavsiye kararlardan biri 
olduğu hususları belirtilmiştir. 

 
2.2.2.1.1.2 İlgili Başvuruya Dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel 

Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna KOTAN’ın Açıklaması 
 
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna KOTAN 

tarafından özetle; 
İmar barışı sürecinde, yaklaşık iki yıldır bu sürecin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından yürütüldüğü, bu süreç içerisinde imar barışının İmar Kanunu’na eklenen bir 
maddeyle düzenlenmiş bir konu olduğu, yapı kayıt belgesi alınamayacak yapıların bu 
maddede sayma usulüyle çok kısıtlı olarak belirlenmiş olduğu, ancak uygulamaya 
geçildiğinde yapı kayıt belgesi alıp alamayacağı tartışmalı olan birçok konutun tespit edildiği, 
buna ilişkin Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre binaların ortak alanlarındaki aykırılıklar olsa da 
yapı kayıt belgesi alınabileceği şeklinde bir görüş verildiği ve birçok kişinin bu çerçevede 
yapı kayıt belgesi almış olduğu, ancak bu süreçte ortak alanlara yapılan müdahalelerin diğer 
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maliklerin haklarını ciddi anlamda etkilediği, söz konusu kararda da böyle bir durumun söz 
konusu olduğu, hukuki gerekçeleriyle değerlendirilmiş Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun 
hükümleri çerçevesinde incelenerek vermiş ve uyulması gereken bir karar olduğu, bu karar 
çerçevesinde gerekli incelemenin Bakanlıkça yapıldığı; diğer maliklerin haklarına müdahale 
edildiği ve yapı kayıt belgesinin de yanlış beyanlar esas alınarak düzenlendiği belirlendikten 
sonra iptalinin sağlandığı ve bu çerçevede gelen bütün kararlara da uyum gösterme konusunda 
gerekli özenin gösterildiği ifade edilmiştir. 

 

2.2.2.1.2 İçişleri Bakanlığı: 
 
Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 Yıllık Raporu’nda, Kurumun verdiği tavsiye kararına 

uyan ve bilgi ve belge edinme talebine olumlu yaklaşan idare kapsamında yer alan İçişleri 
Bakanlığı ile ilgili görüşmelerde; 

 
2.2.2.1.2.1 2018/12879 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 

Kamu Denetçisi Yahya AKMAN’ın Açıklaması 
 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2018/12879 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Yahya Akman tarafından özetle, 
FETÖ/PDY yapısının bir sendika kurduğunu, bu sendikanın bir nevi iş güvencesi 

konusunda bazı avantajlar sağlayacaklarını belirttikleri özel güvenlikte çalışan kişilerin üye 
olduğu bir sendika olduğu darbe girişiminden sonra bu oluşumların tamamıyla alakalı örgüt 
üyeliği şüphesiyle davalar açıldığını netice itibarıyla bu davaların takipsizlikle sonuçlandığına 
dair kararlar verildiğini, fakat böyle olmakla beraber bu kişilerin görevlerine iade edilmediği, 
kamuoyunda birer sanık gibi algılandıkları ve böyle bir yapıyla ilişkili olmadığı kanaati hâkim 
olunan kişilerin tamamının kuruma müracaat ettiği, bu konuyla alakalı İçişleri Bakanlığıyla 
yapılan yazışmalar sonucunda İçişleri Bakanlığının Kurumun tavsiye kararına uyum 
göstererek 81 ile genelge göndermek suretiyle Antalya’daki bu olay ve benzeri bütün 
olaylarla ilgili bu tip ihraçların, görevden atılmaların tekrar titizlikle incelenmesi talimatının 
verildiğini, kişiler bazında şu anda olumlu geri dönüşlerin olduğu, ifade edilmiştir. 

 
2.2.2.1.2.2 2019/9358 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 

Kamu Denetçisi Sadettin KALKAN’ın Açıklaması 
 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2019/9358 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Saadettin KALKAN tarafından özetle; 
Ankara’da çalışan bir teknisyen yardımcısının yer değişikliği sebebiyle atamanın 

iptaliyle ilgili idare mahkemesine dava açtığı, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmasını talep ettiği ancak sorumlu birimin bu uygulamayı, yürütmenin 
durdurma kararını otuzuncu günde uygulaması sebebiyle kişinin görevine gelmediği, bu 
gerekçeyle de kendisine disiplin cezası verildiği gerekçesiyle Kuruma başvuru yapıldığı, 
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yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasındaki söz konusu otuz günlük sürenin zorunlu 
şartlarda ancak uygulanabildiği, kararın tebliği tarihinden itibaren makul bir süre içerisinde 
yürütmeyi durdurma kararının uygulanması ve ilgili personelin eski görev yerine iade 
edilmesi gerektiği, bu nedenle yapılan işlemin iyi niyetli olmadığı ve hakkaniyete aykırı 
görülerek disiplin cezasının kaldırılmasına yönelik tavsiye kararında bulunulduğu ve söz 
konusu idarenin buna uyduğu, ifade edilmiştir.  

 
2.2.2.1.2.3 İlgili Başvurulara Dair İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ziyaettin 

KAYGUSUZ’un Açıklaması 
 
Hukuk Müşaviri Ziyaettin Kaygusuz tarafından özetle, 
- 2018/12879 numaralı başvuru hakkında; özel güvenlik görevlisiyle ilgili yapılan 

işlemlerde 2016 yılında FETÖ terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle iş 
sendikasının kapatıldığı, buraya üye olan 392 kişinin kayıtlarının silinerek üyeliklerinin 
sonlandırılmış ve belgelerinin iptal edilmiş olduğu;  

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan müracaat neticesinde, daha geniş kapsamda ve 
sadece üyelik değil, ilgili diğer üç konuda araştırma yapıldıktan sonra tekrar bir karar 
verilmesi şeklindeki tavsiye kararı üzerine Bakanlıkça 81 İle yazı yazılarak, her İlin kendi 
özel güvenlikle ilgili komisyonunda kendilerine izin verme, belge verme konusunun 
görüşülmüş olduğu ve üç konuda 81 İle gönderilen tavsiye kararları konusunda en son alınan 
bilgiye göre ise 33 kişinin kimlik kartının iade edildiği ve 14 kişinin güvenlik soruşturmasının 
olumsuz şekilde değerlendirildiği, 27 Kasım 2019 yılında Antalya Özel Güvenlik Komisyonu 
tarafından başvurucu hakkında yapılan araştırma neticesinde kendisine iptal edilen özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartının iade edilmesi şeklinde karar verilerek kendisine tebliğ 
yapıldığı belirtilmiştir. 

- 2019/9358 numaralı başvuru hakkında; başvurucu teknisyen yardımcısı hakkında 
yapılan disiplin işlemi tavsiye kararı üzerine gereği yapılarak kişinin mağduriyetinin 
giderilmiş olduğu belirtilmiştir. 

 

2.2.2.1.3 Milli Eğitim Bakanlığı: 
 
Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 Yıllık Raporu’nda, Kurumun verdiği tavsiye kararına 

uyan ve bilgi ve belge edinme talebine olumlu yaklaşan idare kapsamında yer alan Milli 
Eğitim Bakanlığı ile ilgili görüşmelerde; 

 
2.2.2.1.3.1 2018/103050 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 

Kamu Denetçisi Hüseyin YÜRÜK’ün Açıklaması 
 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2018/103050 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Hüseyin YÜRÜK tarafından özetle; 
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Söz konusu dosyada şikayetçi vekili tarafından Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde 
Anadolu Lisesine verilen malzemenin ilgili kurum tarafından ödemesinin tamamının 
yapılmadığına dair bir şikayet olduğu, başvuru üzerine gerekli incelemenin yapıldığı, 
ödememenin hukuki bir dayanağı olmadığı anlaşılınca Millî Eğitim Bakanlığı’na tavsiyede 
bulunulduğu, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ise tavsiye kararının ardından geri kalan ödemeyi 
yaptığı ifade edilmiştir. 

 
2.2.2.1.3.2 2018/12500 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 

Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK’ın Açıklaması 
 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2018/12500 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK tarafından özetle; 
2018/12500 sayılı kararda başvuran, kaynaştırma öğrencisi olarak kabul edilen ve bu 

şekilde rapor alan oğlunun ana sınıfına kaydında, önyargılar nedeniyle ana sınıf öğretmeni 
tarafından ayrımcılığa uğradığını, bu nedenle de engelli oğlunun diğer veliler ve çocuklar 
tarafından dışlandığını içeren bir şikayet başvurusu yapıldığı;  

Millî Eğitim Bakanlığıyla yapılan yazışmalar sonucunda Birleşmiş Milletler Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda defaatle belirtilen, başta 
“çocuğun yüksek yararı” ilkesi gereği engelli çocuklar dâhil tüm çocukların özel olarak 
korunduğu, bu itibarla şikayete konu öğretmen tarafından çocuğa ve ailesine yönelik eylem, 
tutum ve davranışların engelliliğe dayalı ayrımcılık kapsamına girdiği ve bu durumun 
çocuğun eğitim hakkının ihlal edilmesi sonuç ve kanaatine varılarak özel gereksinimli 
öğrencilere karşı olumsuz tutum ve davranışlarının değiştirilmesini teminen hizmet içi meslek 
eğitimi verilmesi, kaynaştırma eğitimine ilişkin olarak yaşanan sorunların ayrıntılı olarak 
tespiti, bu kapsamda yapılacak araştırma sonucunda ihtiyaçlar doğrultusunda uygun çözüm 
önerilerinin oluşturulması yönünde Millî Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verildiği; 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ise hizmet içi eğitimlerin verildiğini, 2023 eğitim 
vizyonunda yer alan “Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi 
artırılacaktır.” hedefinin, kaynaştırma eğitiminin imkânları doğrultusunda geliştirileceğini ve 
yaşanan sorunların, çözüm ve önerilerin tespit ve değerlendirilmesinin yapıldığını ifade ettiği, 
somut olay çerçevesinde bir gözlem raporu hazırlandığı, hatta gözlem raporunun sonucunun 
uzayacağı öngörülerek ön rapor sonucunda çocuğun sınıf değişikliğinin tedbirinin alındığı, 
koruyucu çalışmalar kapsamında rehberlik araştırma merkezinde (RAM) kurulan Özel Eğitim 
Değerlendirme Kurulunda “bireysel eğitsel değerlendirme” tanımlamasının tekrar yapıldığı, buna 
uygun eğitim ortamının hazırlandığını, önleyici çalışmalar kapsamında yine bireyselleştirilmiş 
eğitim programı geliştirme birimi tarafından ilkokuldaki öğrencilere bir defaya mahsus olmak 
üzere sınıf tekrarı yapılmasına karar verildiği, öğrencinin bu yönde desteklendiği, müdahale 
kapsamında ise RAM bünyesinde görevli Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca itiraz üzerine 
bireylerin yeniden eğitimsel değerlendirme ve tanımlamasının yapıldığı; 

hususları ifade edilmiştir. 



‒ 107 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 219)

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

 
 

107 

2.2.2.1.3.3 2019/3448 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 
Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK 

 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2019/3448 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK tarafından özetle; 
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 18 yaş altı çocuklardan başvuru alan tek kamu kurumu 

olduğu, herhangi bir veli, vasi veya vekâlet aramadan çocukların başvurabileceği bir çocuk 
web sayfasının şikâyet mekanizması olmak suretiyle direkt başvuru alındığı; 

 İlk başvurunun çocuk konusu olduğu ancak başvurunun babası tarafından yapılmış 
olduğu, bu başvurunun ise 18 yaş altı bir çocuk tarafından yapıldığı, 2017 yılında matematik 
öğretmeni tarafından tüm sınıfa yapılan şiddetin şikâyet edildiği, verilen gönderme kararı 
üzerine Millî Eğitim Bakanlığının bir soruşturma gerçekleştirdiği ve söz konusu öğretmen 
hakkında disiplin teklif edilerek ceza tecziyesi olduğu, 2017 yılındaki bu başvurusundan 
sonra, çocuğa okulda sistemli bir şekilde eziyet ve mobbing yapıldığı, psikolojik durumunun 
ağırlaştığı, müdürün kontrol sırasında başörtüsünü açmaya yeltendiğine varacak şekilde çeşitli 
iddiaların ulaştırıldığı, bunun üzerine Kurum yetkilileri tarafından Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanı ziyaret edilerek konunun ele alındığı ve yapılan istişare sonucu 
gönderme kararı verilerek teftişinin yapılmasının istendiği; 

 Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun yaptığı idari soruşturma sonucunda, idari 
yönden okul müdürünün yöneticilik görevinden alınması, disiplin yönünden ise müdüre ayrı 
ayrı uyarma ve aylıktan kesme disiplin cezası verilmesi, okul müdür yardımcısına uyarma 
cezası, fen bilimleri öğretmenlerine ayrı ayrı uyarma ve kınama cezaları, İngilizce, beden 
eğitimi ve spor dersi öğretmenlerine kınama cezası, Türkçe öğretmenine uyarma cezası olmak 
üzere okuldaki ilgili personel hakkında hem idari hem disiplinsel yönden gerekenin yapıldığı; 

hususları ifade edilmiştir. 
 
2.2.2.1.3.4 2018/16639 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 

Kamu Denetçisi Saadettin KALKAN’ın Açıklaması 
 
Kamu Denetçiliği Kurumunun başvurularla ilgili verdiği “Tavsiye Kararı” üzerine 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tutumu hakkında Kamu Denetçisi Sadettin KALKAN tarafından 
özetle; 

Başvuruda bir okul müdürünün yapılan bir atamayla başka bir okula öğretmen olarak 
atandığı ve bu işleme ilişkin iptal davası açtığı, iptal davasıyla on beş ay sonra yapılan 
atamanın iptal edildiği ve eski görev yerine okul müdürü olarak tekrar başladığı, okul 
müdürleriyle öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinde var olan farklılığın mahkemenin iptal 
kararını gerekçe göstererek on beş ay için ödenmesini talep ettiği, ödenmeyince Kuruma 
başvuru yaptığı, Kurumun ise Milli Eğitim Bakanlığı’na ödemenin yapılması gerektiği 
konusunda bir tavsiye kararı gönderdiği, gönderilen tavsiye kararına Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın uyduğu ve ilgilinin talebini yerine getirdiği belirtilmiştir. 
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında iyi yönetim ilkelerine uygun hareket edilmesi 
önerisi üzerine, daha şeffaf ve daha uygun şekilde yaklaşacakları konusunda Millî Eğitim 
Bakanlığından taahhüt alındığı belirtilmiştir. 

Ayrıca 28 Şubat sürecinde hem askerî personelden hem sivil personelden mesleğine 
son verilen, ancak daha sonra Af Kanunu’ndan yararlanarak 2010-2011 yıllarında görevlerine 
başlayanların olduğu, burada yapılan başvuruda ilişiği kesildiği tarihten görevine başladığı 
tarih aralığındaki kısmın memuriyetten sayılması veya tazminat şeklinde ödenmesi amacıyla 
başvurunun yapıldığı ancak o süreç içerisinde çalışılmadığı için Kurum tarafından ücret 
ödenmesine yönelik bir yaklaşım gösterilmediği, çıkarılacak bir yasal düzenlemeyle söz 
konusu sürecin doğrudan memuriyetten sayılmasının sağlanabileceği veya o yasada kişinin 
kendi isteğiyle SGK primini yatırmak suretiyle memuriyetten sayılması yönünde bir 
düzenlemenin yapılmasının gerektiği, SGK’nın bu olanağı doğrudan ücret ödemeden 
sağlayabileceği veya kişinin kendisinin ücretini, aradaki prim farkını ödemek suretiyle 
memuriyetten sayılabilir şeklinde Millî Eğitim Bakanlığına ve çeşitli kurumlara önerilerde 
bulunulduğu, ancak bu anlamda bir yasama faaliyeti olması gerektiği kanaatinin belirtildiği; 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.2.2.1.3.5 İlgili Başvurulara Dair Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürü Yusuf BÜYÜK’ün Açıklaması 

 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf BÜYÜK tarafından özetle; 
Tavsiye kararları neticesinde Sayın Bakanın sözleşmeli öğretmen mülakatında 

KPSS’de aldıkları notun aynısının verilmesi talimatını verdiği, yani mülakata giren bir 
öğretmen KPSS’den 78 puan almış ise sözlü sınavda da kendisine 78 puan verildiği, yeni 
müracaatlar için yapılacak mülakatlarda da aynı puanın verileceği ifade edilmiştir. 

 

2.2.2.1.4 Milli Savunma Bakanlığı: 

 
Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 Yıllık Raporu’nda, Kurumun verdiği tavsiye kararına 

uyan ve bilgi ve belge edinme talebine olumlu yaklaşan idare kapsamında yer alan Milli 
Savunma Bakanlığı ile ilgili görüşmelerde; 

 
2.2.2.1.4.1 2019/6133 ve 2019/8018 Numaralı Başvurularla İlgili Tavsiye Kararlarına 

İlişkin Kamu Denetçisi Yahya AKMAN’ın Açıklaması 
 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, (2019/6133) şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Yahya AKMAN tarafından özetle; 
- Memur olan bir kişinin Millî Savunma Bakanlığındaki herhangi bir pozisyona 

müracaat edebilmesi için memur olmasının engel kabul edilmesi şartının, verilen tavsiye 
kararı neticesinde kaldırıldığı, her memur alımına belki binlerle, belki on binlerle ifade edilen 
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insanların başvuru yaptığı düşünüldüğünde onlar açısından bir engelin tavsiye kararı neticesi 
ile kaldırılmış olduğu, ilgilenmiş olduğu bütün konuların “ikincil mevzuat” içerisinde 
Anayasa'ya, temel kanunlara, imzalanan uluslararası anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne veya yüksek yargı kararlarına aykırı olabilecek nitelikte olanlarının 
düzeltilmesinin memnuniyet verici olduğu, ifade edilmiştir. 

- 2019/8018 sayılı başvuruyla ilgili tavsiye kararı hakkında, söz konusu başvurunun 
bir tane örnekten hareketle birçok vatandaşı ilgilendirebilecek bir konu olduğu, bedelli 
askerliğe hak kazanmış olduğu hâlde bakaya işlemine tabi tutulup kendisine idari para cezası 
verilen bir vatandaşın bedelli askerlikten yararlandıktan sonra bu bedelin kendisinden 
alınmaması gerektiğini konusunda olduğu, Kurum tarafından da bu talebin haklı görüldüğü, 
Millî Savunma Bakanlığına verilen tavsiye kararı neticesiyle ilgili alacağın terkin edildiği, 
emsal teşkil eden bu kararın birçok gence idari para cezası verilmemesi ya da verilen cezanın 
terkin edilmesini sağlayacağının beklenildiği ifade edilmiştir.  

 
2.2.2.1.4.2 İlgili Başvurulara Dair Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel 

Müdürü Hâkim Tuğgeneral Mehmet AVCIOĞLU’nun Açıklaması 
 
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hâkim Tuğgeneral Mehmet AVCIOĞLU tarafından 

özetle; 
- 2019/6133 numaralı başvuru hakkında, 2018 yılı Milli Savunma Bakanlığı Personel 

Genel Müdürlüğü tarafından, Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından Devlet Memurları 
Kanunu’nda daha önceki görevde çalışmama şartının kaldırılmasıyla ilgili olarak yapılan bir 
müracaat ile ilgili tavsiye kararı Kamu Denetçiliği Kurumundan geldikten sonra, Bakanlığın 
bundan sonraki sınavlarda ve müracaatlarda bu şekilde bir şartın ortadan kaldırılması 
konusunda herkesin meslek değiştirme, meslekte yükselme hakkının olduğu ve bunlarında 
kısıtlanamayacağı düşüncesiyle Kamu Denetçiliği Kurumunun vermiş olduğu tavsiye kararına 
Bakanlık tarafından uyulduğu, alımlarda da uygulanacağı ifade edilmiştir. 

- 2019/8018 numaralı başvuru hakkında, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen bir 
vatandaşın daha önce bakaya kalmasından kaynaklanan para cezasıyla ilgili olduğu, mevzuat 
hükümleri gereğince askerlik hizmet süresi içerisinde idari para cezalarının tahsilinin mevcut 
düzende erteleniyor olduğu, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen tavsiye kararına 
uyulduğu ve daha sonraki bütün benzer olaylarda Kamu Denetçiliği Kurumunun vermiş 
olduğu tavsiye kararının uygulanacağı ifade edilmiştir. 

 

2.2.2.1.5 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi: 

 
Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 Yıllık Raporu’nda, Kurumun verdiği tavsiye kararına 

uyan ve bilgi ve belge edinme talebine olumlu yaklaşan idare kapsamında yer alan Ölçme 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile ilgili görüşmelerde; 
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2.2.2.1.5.1 2018/10123 ve 2019/7553 Numaralı Başvurularla İlgili Tavsiye Kararlarına 
İlişkin Olarak Kamu Denetçisi Arif DÜLGER’in Açıklaması 

 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2018/10123 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Arif DÜLGER tarafından özetle; 
ÖSYM’nin milyonlarca katılımcıyı ilgilendiren sınavlarının YÖK mevzuatı 

çerçevesinde ve YÖK’ün kararlarına dayalı olarak, bu kadar çok geniş katılımlı sınavlarda bir 
takım uygulamaların bazı mağduriyetleri doğurabildiği, başvuru sahibi öğrencinin KPSS 
lisans sınavına girmek için 2018 yılında okuluna giderken nüfus cüzdanını düşürdüğü ve en 
yakın kaymakamlığa gittiğinde nüfus müdürlüğünün kapalı olduğunu gördüğü ve e-devlet 
sistemi üzerinden aldığı kimlik bilgilerini ihtiva eden çıktı ve ehliyetiyle sınav yerine 
gitmesine rağmen sınava alınmadığı, bunun üzerine Kuruma başvurduğu, başvurusunda, 
giremediği sınavın tekrarlanmasını ve nüfus müdürlüklerinin açık tutulmasını talep ettiği,  

ÖSYM Başkanlığı ilgili mevzuat gereği, resmî çalışma gün ve çalışma saatleri dışında 
nüfus müdürlüklerinin açık olmasını sağlamak gibi bir görev ve yükümlülüğünün 
bulunmadığı, nüfus müdürlüklerinin açık tutulması uygulamasının sınava girecek aday 
sayısının en fazla olduğu EKS ve KPSS ortaöğretim, ön lisansla sınırlı olarak yapıldığını, 
nüfus müdürlüklerinin resmî çalışma saatleri dışında açık tutulmasına karar verme yetkisinin 
İçişleri Bakanlığına ait olduğunu belirttiği, İçişleri Bakanlığı’nın herhangi bir emir ve 
talimatta bulunmadığından ilçe nüfus müdürlüğünün açık olmadığı, ilgili kurum tarafından 
merkezî sınav günlerinde talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde nüfus 
müdürlüklerinin açık tutulacağını belirttiği, Kurumun Kararında, sınav merkezlerindeki 
nöbetçi nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulması için gereken adımların atılmasıyla ilgili 
mevzuat gereğince ÖSYM’nin görev ve sorumluluğunda olduğu, başvuranın yeniden sınava 
alınması talebinin reddine karar verildiği ancak tüm sınavlar için merkezlerde nöbetçi nüfus 
müdürlüğü uygulamasına geçilmesine yönelik ÖSYM ile İçişleri Bakanlığına 29 Ocak 2019 
tarihinde tavsiyede bulunulduğu, ÖSYM Başkanlığının ise uygulamayı diğer tüm sınavlar için 
genişleterek karara uyduğu ifade edilmiştir. 

 
2.2.2.1.5.2 İlgili Başvurulara Dair Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan 

Yardımcısı Cengiz CEYLAN’ın Açıklaması 
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Cengiz CEYLAN 

tarafından, 2019/7573 numaralı başvuruyla ilgili uyulmayan Tavsiye Kararı hakkında 
açıklama yapılmış olup, bu cihetle söz konusu açıklamaya ilgili bölümde yer verilmiştir.   

 

2.2.2.1.6 Şap Enstitüsü Müdürlüğü: 

Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 Yıllık Raporu’nda, Kurumun verdiği tavsiye kararına 
uyan ve bilgi ve belge edinme talebine olumlu yaklaşan idare kapsamında yer alan Şap 
Enstitüsü Müdürlüğü ile ilgili görüşmelerde; 
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2.2.2.1.6.1 2018/74044 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 
Kamu Denetçisi Sadettin KALKAN’ın Açıklaması 

 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2018/74044 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Sadettin KALKAN tarafından 
özetle;  

Şap Enstitüsünde görev yapan laboratuvar teknikeri bir kadın çalışanın yaklaşık yirmi 
yıldır veteriner hekim ve AR-GE koordinatörü olarak orada görev yaptığı, son iki yıl 
içerisinde yönetimde meydana gelen değişikten sonra kendi biriminde, laboratuvarda bir 
gruplaşmanın meydana geldiği ve söz konusu kadın çalışanın o grubun uzun zaman sözlü 
tacizine ve mobbing uygulamalarına maruz kaldığı, amirlere ve müdürlüğe başvuru yaparak 
yapılan muamelelerin uygun olmadığı ve disiplin soruşturması yapılması gerektiğini 
belirtmesine, kendisine karşı yapılan mobbing uygulamalarına ilişkin inceleme ve araştırma 
yapılmasını istemesine rağmen, beklenen soruşturma ve incelemenin yapılmadığı, hatta söz 
konusu makamlarca kendisini savunmasının çeşitli yollarla engellendiği ve iftiraya maruz 
kaldığı, disiplin soruşturmalarının kendisi aleyhine yapıldığı ve disiplin cezası verildiği, 
laboratuvardan uzak, boş bir odaya gönderildiği ve o odada görevlendirildiği ve bu odanın 
çalışılmaya uygun bir oda olmadığı gerekçeleriyle Kuruma başvuru yaptığı; 

Kurumun, iki uzman çalışanı görevlendirerek habersiz şekilde yerinde inceleme 
yaptığı ve bu tespit üzerine başvurucunun belirttiği gibi bir ortamın varlığının gözlendiği, 
fakat yine birim amirleri ve yöneticilerin, kendilerinden izin alınmadan Kamu Denetçiliğine 
başvuru yapıldığı gerekçesiyle başvurucu hakkında yeniden disiplin soruşturması yaptığı ve 
kendisine uygun olmayan muamelelerde bulundukları, itiraza rağmen hiçbir başvurunun 
gündeme alınmadığı, KDK’ya başvuru yaptığı için daha fazla baskı uygulanmaya başlandığı 
ve kişinin tarım il müdürlüğüne tayin edildiği, Ankara’nın ilçelerinden birine gönderildiği ve 
lojmandan bir an önce çıkması için tebligat yapıldığı, Kurumun araştırmaları sonucunda bu 
durumun açık ve net bir mobbing olduğu gerekçesiyle verilen bütün disiplin cezalarının 
kaldırılması ve kendisine yapılan kötü muamelenin sona erdirilmesi, eski görevine iade 
edilmesi, atamanın durdurulması ve Şap Enstitüsünde yeniden görevlendirilmesi için bir 
tavsiye kararı gönderildiği; 

Söz konusu Karar üzerine Bakanlıkça yöneticilerin görevden alındığı ve Kamu 
Denetçiliğinin tavsiye kararına uyulduğu, başvuran kişinin eski görev yerine geri döndüğü ve 
disiplin cezalarının kaldırıldığı; 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.2.2.1.6.2 İlgili Başvuruya Dair Şap Enstitü Müdürü Ertan AĞTÜRK’ün Açıklaması 
 
Şap Enstitü Müdürü Ertan AĞTÜRK tarafından özetle, 
Bahsi geçen Karar sonrasında Bakanlıkça yapılan incelemede, söz konusu çalışanın 

kullanılamayacak durumda bir odada görev yapmış olduğu ve yapılan denetim neticesinde 
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diğer iddiaların da doğruluğunun tespit edildiği, ortaya çıkan bu durumun ardından anılan 
şahsın diğer personelle birlikte çalışmasına devam ettirilmekte olduğu, Kamu Denetçi 
Kurumunun tavsiye kararı üzerine lojmanda ikamet etmeye devam ettiği, yine bu kişinin 
yürüttüğü 2 proje olduğu ve projelerin liderliğini yürütmeye devam ettiği, daha şeffaf bir 
ortam yaratıldığı ve sorumluların da görevden alındığı hususları ifade edilmiştir. 

 
2.2.2.1.6.3 2018/1118 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 

Kamu Denetçisi Yahya AKMAN’ın Açıklaması 
 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2018/1118 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Yahya Akman tarafından özetle; 
Noterler Birliği tarafından karar alınan, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülen bu 

nöbetçi noterlik konusu da dâhil olmak üzere, kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi meselesiyle 
ilgili olarak vatandaşların yaptığı başvuruların Kurumca makul bulunduğu, ilgili kurumlarla 
yapılan istişare sonucunda milyonları ilgilendiren bir karara varıldığı, çünkü Noterler 
Birliği’nin birtakım bilişim imkânlarını kullanmaya başladığı ve son yıllarda bunun artarak 
devam ettiği, bazı konularda ise noterlerde eksikliğin devam ettiği, insanların sıra beklemek 
zorunda kaldığı durumların olduğu, kurumun kararına uyularak bu konularda iyileştirmelerin 
görüldüğü ifade edilmektedir.  

 
2.2.2.1.6.4 İlgili Başvuruya Dair Noterler Birliği Başkanı Dursun CİN’in Açıklaması 

 
Noterler Birliği Başkanı Dursun CİN tarafından özetle; 
Bu konunun diğer konulardan farklı olduğu, herhangi bir mağduriyet içermediği, 

noterliklerde kredi kartı uygulaması konusunda Türkiye Noterler Birliği olarak zaten uzun 
yıllar çalıştıkları ancak bankalarla komisyon konusunda çözüme ulaşamadıkları, Kamu 
Denetçiliği Kurumunun girişimiyle verdikleri kararla ve Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit 
GÜL’ün talimatlarıyla, bu çalışmaların hızlandırıldığı, kısa süre içinde olumlu sonuçlara 
ulaşıldığı ve kredi kartı uygulamasına geçen yıl 6 Nisan’dan itibaren başlandığı, bunun bir 
ihtiyaç olduğunun görüldüğü ve vatandaşlara büyük kolaylık sağladığı;  

Bunun yanı sıra işlem ilgililerinin yaptıkları işlemlerle ilgili hukuki güvencelerinin 
sağlanması, bu anlamda toplumsal barışa önemli bir katkıda bulunmak ve aynı zamanda 
yargının da iş yükünün azaltılması ve ihtilafların doğmadan önlenmesi yönünde çok önemli 
bir işlevi yerine getirmekte oldukları;  

Kredi kartı uygulamasıyla birlikte güvenli ödeme sisteminin de getirildiği; özellikle 
araç satışlarında ya da para alışverişi olan diğer işlemlerde para alışverişi ve ödemeleri 
sırasında taraflar arasında yaşanan birçok olumsuzluğu da bu şekilde önleyecek bir sistemin 
uygulamaya konulmuş olduğu ancak henüz çok tanınmadığı için kredi kartı kadar 
yaygınlaşmadığı, yaygınlaştırmak için çalışmalara devam edildiği, aynı zamanda, noterliklere 
geldiğinde rahat bir ortamda, fazlaca zaman harcamadan işlemlerini kolay bir şekilde 
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çözebilmeleri yönünde çalışmaların devam ettiği, e-randevu sistemi, avukatların e-imzasıyla 
ihtarname ve ihbarnamelerini noterliklere gelmeden yapabilmeleri ve benzeri uygulamaların 
önceki dönemde hayata geçirildiği; 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.2.2.2 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NUN KARARLARINA OLUMSUZ 
YAKLAŞAN İDARELER  

 

2.2.2.2.1 Milli Eğitim Bakanlığı: 
 

2.2.2.2.1.1 2018/15663 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 
Kamu Denetçisi Sadettin KALKAN’ın Açıklaması 

Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2018/15663 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 
“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan tarafından 
özetle; 

 Söz konusu başvurunun Türk Eğitim-Sen’in bir başvurusu olduğu, bu başvurunun 
hafta sonu nöbet görevine ücret ödenmesiyle ilgili bir talep olduğu, Millî Eğitim Bakanlığının 
son yıllarda okullarda yaygın ve örgün eğitimi destekleyen hafta sonu kursları düzenlemekte 
olduğu; bu kurslarda görevlendirilen öğretmenlere ek ücret ödenmesi yönünde bir talebin 
olduğu, hukuki düzenlemede normal çalışma günlerinde ek ücret veya nöbet ücreti şeklinde 
ödemelerin olduğu ancak hafta sonları eğitime destek amaçlı düzenlenen kurslarda 
görevlendirilen öğretmenlere bu anlamda bir ücret ödemesi yapılmadığı,  

Kurumun bu husustaki tavsiye kararının bir hukuki düzenleme yapılması yönünde 
olduğu, bir yasal düzenleme gerektirdiği için Komisyon önerisi olarak da Millî Eğitim 
Komisyonuna bu anlamda bir rapor sunulabileceği; 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.2.2.2.1.2 2019/4982 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 
Kamu Denetçisi Yahya AKMAN’ın Açıklaması 

Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2019/4982 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 
“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Yahya AKMAN tarafından 
özetle; 

Millî Eğitim Bakanlığıyla ilgili başvuru konusunun “mülkiyet hakkı” denilen daha çok 
imar planlarında “okul yeri” olarak belirlenen, bilindiği gibi sağlık alanı, ibadet alanı ve 
benzeri şekilde ayrılan alanların daha sonra ilgili devlet kurumları tarafından 
kamulaştırılmaması, kamulaştırma bedellerinin şahıslara ödenmemesi neticesi ortaya çıkan bir 
mağduriyeti içerdiği, uzun uğraşlar sonucu önceki yıl mevzuatta bir değişiklik yapıldığı; 
burada vatandaşın hiçbir suçu yokken kıymetli bir taşınmazının şehrin çok kıymetli bir 
yerinde bir anda eğitim alanı olarak ayrıldığı;  
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Milli Eğitim Bakanlığı, bu konunun kamulaştırmasının kendilerinin planında olmadığı, 
daha öncelikli yerlerin olduğu veya buranın maliyet olarak çok yüksek olduğu, bu maliyetle 
taşrada ve öğrenciler için ihtiyaç olan daha başka alanlarda, başka bölgelerde okullar yapma 
cihetine gittiklerini,  

Fakat mülkiyet hakkının Anayasa ile teminat altına alınmış olması nedeniyle buna 
yönelik Kurum tarafından bir trampa yolunun önerildiği, yani Milli Eğitim Bakanlığı şehrin 
en merkezi yerindeki bir alanı eğer istimlak ederek okul yapma imkânına sahip değilse, 
taşradaki bir yeri kıymet denkleştirmek suretiyle, ekspertizler vasıtasıyla denkleştirerek 
vatandaşa verip vatandaşın mülkiyet hakkını kullanmasının önünü açabilecekleri şeklinde 
önerilerinin olduğu ve herhangi bir ödemeye gerek kalmadan sorunun çözülmüş olacağı;  

Bu anlamda, verilen uzun mücadeleler neticesinde 6683 sayılı Yasa’ya bir hüküm 
konulduğu; birinci seçenek olarak trampa yapılması meselesinin öngörüldüğü, ama ne yazık 
ki bu hükme rağmen hâlâ son bir yıl içerisinde genel anlamda devlet kurumlarının doğrudan 
bu maddeyi işletme yoluna çok fazla gitmediklerine şahitlik edildiği, daha sonraki günlerde 
Karma Üst Komisyonda ve Genel Kurulda gündeme geleceği üzere kamu kurumlarının bu 
konuda dikkatinin çekilmesi, ilgili birimlerin bu konuda harekete geçmesinin sağlanması 
sebebiyle, bir çalışma yaparak mülkiyet hakkına konulmuş olan fiili sınırlamanın 
kaldırılmasının mümkün olabileceği,  

Devletin bu neviden yerler için beş yılda bir kanuni düzenlemeler yaptığı ve bu süreyi 
uzattığı, yani bakanlıklara söz konusu süreler içerisinde bu istimlaki gerçekleştirin dendiği, 
ancak süre dolduğunda adım atılmamış olduğunun tespit edildiği ve tekrar süre uzatımına 
gidilen bir durumun var olduğu ve çözüme kavuşturulması gerektiği, bu konuda tek bir 
bakanlığın değil, Türkiye sathında bu konuda yetkili olan bütün kurumların muhatap alındığı, 
ve anılan şekilde çözülmesinin arzulandığı; 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.2.2.2.1.3 İlgili Başvuruya Dair Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürü Yusuf BÜYÜK’ün Açıklaması 

 
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf BÜYÜK 

tarafından özetle;  
Hafta sonu nöbet ücretleriyle ilgili, başında bulunduğu Kurumca yaşanan durumdan 

ötürü hem üzgün hem de yaşanan bu durumla ilgili Komisyondan olumlu bir sonuç çıkacağı 
için sevinçli olduğunu ifade ederek;  

Hafta içerisinde kurslarda ya da ders esnasında nöbet tutan öğretmenlere üç saatlik 
ücret verildiği, ancak hafta sonu mezun öğrenciler için halk eğitimi merkezlerinde açılan 
destekleme ve yetiştirme kurslarında görevli öğretmenlere ve yöneticilere nöbet ücreti 
ödenemediği, ödenmeme durumunun Hayat Boyu Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde 
mevcut bir uygulama olduğu, bunun nedeninin ise 2017 yılı toplu iş sözleşmesi döneminde 
destekleme ve yetiştirme kursu uygulaması henüz bulunmadığından yaygın eğitimin 
eklenmediği, İdare Kurulunda yetkili Sendikayla yapılan görüşmede bu hususun Bakanlıkça 
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tavsiye edildiği ve birlikte karar alındığı, toplu iş sözleşmesinde birçok bakanlığın iştirakiyle 
yapılan görüşmelerde söz konusu düzenlemenin de öne sürülen maddeler arasında olduğu, 
ancak hem görüşmeler hem hakem heyetine gidildiğinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle şu 
anda bu ücretin ödenmediği ifade edilmiştir. 

Bu sorunu çözüm yolunun ise daha önce nöbet ücretlerinin toplu iş sözleşmesi 
toplantısında karara bağlanması nedeniyle yine aynı şekilde olması gerektiği, ikinci olarak da 
öğretmenlerin ücret kararnamesinde bir değişikliğe gidilip Maliye Bakanlığından talep 
edilebileceği, ancak bunun tamamen Milli Eğitim Komisyonunun vereceği bir karar olduğu, 
Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunun öğretmenlere bir haksızlık olduğunu kabul ettikleri ve 
çözüme kavuşturulmasını istedikleri ifade edilmiştir. 

 
2.2.2.2.1.4 İlgili Başvuruya Dair Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi ve Emlak 

Daire Başkanı Dr. İbrahim TAŞDEMİR’in Açıklaması  
 
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Emlak Daire Başkanı Dr. İbrahim TAŞDEMİR tarafından 

özetle; 
İmar mevzuatının, özel olarak da kamulaştırma konusunun ülkemizin en büyük 

meselelerinden biri olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak da yaklaşık 200 bin civarında 
mülkün gerek imar planlarında gerek fiili olarak okul alanı olarak göründüğü, Türkiye’nin 
gayrimenkul açısından hemen hemen her lokasyonunda bir şekilde muhatap bir Bakanlık 
oldukları, bunların içerisinde yaklaşık 60 bin civarında şahısların mülkiyetinde olan ve 
belediyeler tarafından imar planlarında okul alanı olarak işaretlenmiş yerlerin var olduğu, 
ayrıca imar planı yapma yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığında olmadığı, Bakanlığın mülk 
sahibi olmadığı sadece ilgili kurumların imar planlarında öngörülmüş olan eğitim alanlarında 
yapılabilecek işlemlerle ilgili görüş vermeye yetkili olduğu, dolayısıyla söz konusu şikâyete 
konu Avcılar’daki arsada da böyle bir durumun olduğu, vatandaşın 1977 yılından bu yana 
arsasının eğitim alanına alındığı ve ciddi anlamda mülkiyet hakkının kısıtlandığının 
savunulduğu ifade edilmiştir. 

 Bununla ilgili yapılanlar konusunda Dilekçe Komisyonunun eski dosyalarında bu 
konuda bir çok önerinin olduğu, 2003 yılında TBMM bu konuda özellikle Millî Eğitim 
Bakanlığının içinde bulunduğu bu sıkıntıyı gidermek için daha önce düzenleme ortaklık payı 
kapsamında olmayan eğitim alanlarının tamamını düzenleme ortaklık payı kapsamına alınarak 
bedelsiz olarak Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi gereken yerler kısmına alındığı, 
ancak hakimler ve kamu kuruluşları tarafından eski uygulamanın devam ettirildiği, 2016 
yılında yine Meclisin çıkarmış olduğu bir kanunla bu defa Millî Eğitim Bakanlığı dâhil tüm 
kamu kurumlarının karşı karşıya kaldığı kamulaştırma yükümlülüğünden dolayı beş yıllık 
erteleme yapıldığı, bu beş yıllık ertelemenin amacının; kurumların bununla ilgili gerekli 
çalışmaları yapmaları, ilgili mülk sahiplerinin idari başvuruları yapmaları, gerek trampa gerek 
imar uygulaması gerek plan değişikliği şeklinde bu mağduriyetlerin giderilmesi olduğu, ancak 
Anayasa Mahkemesi’nin mülkiyet hakkının kısıtlanmasından dolayı 2018 yılında bu kanunu 
iptal ettiği, bu kanun iptal olduktan sonra tekrar aynı davalarla muhatap olunduğu, 
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Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığındaki toplantıda bu 
durumun dile getirildiği ve en son 2019 yılında çıkan taslak ile imar planını yapmakla yükümlü 
kimsenin, mücavir alan içerisinde belediye, mücavir alan dışında özel idare planı yapıp “Nüfusa 
göre eğitim alanı yapılmak zorunda.” diye belirtildi ise imar uygulaması yapılıp Milli Eğitimin 
hizmetine sunulmadığı müddetçe buradan doğacak davalardan ilgili idarenin sorumlu olacağı 
şeklinde bir maddenin konulduğu, bunun ciddi anlamda Bakanlığı rahatlatan bir madde olduğu, 
ancak bu maddenin uygulanması konusunda belediyelerin çaba göstermediği; 

Bu konuda Kamu Denetçiliği tarafından sunulan üç çözümün olduğu, birinci olarak 
“İmar planı değişikliğiyle vatandaşın yerini plandan çıkar." şeklinde, ancak Bakanlığın plan 
yapma yetkisinin olmadığı gibi plandan çıkarma yetkisinin de olmadığı, bunu ilgili belediyenin 
yapabileceği, Kamu Denetçiliği Kurumunun ikinci çözümünün ise “Vatandaşla uzlaşın, 
kamulaştırın.” şeklinde olduğu, ancak 2003 yılından sonra Bakanlığın böyle bir 
yükümlülüğünün olmadığı, bu planı yapan ilgili belediye veya il özel idaresinin bu konuda 
yetkili olduğu, üçüncü çözüm teklifinin ise trampa teklifi olduğu, bunun yıllardır uygulanan bir 
teklif olduğu, ancak Bakanlığın genel bütçeli bir kurum olarak mülk edinme hakkının olmadığı; 

Bu anlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler nezdinde bu konunun 
vuzuha kavuşturulmasının daha uygun olacağı, Bakanlık olarak çözüm noktasında her türlü 
desteğin verilmeye de devam edileceği; 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.2.2.2.2 Sağlık Bakanlığı: 

 
2.2.2.2.2.1 2019/4094 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 

Kamu Denetçisi Sadettin KALKAN’in Açıklaması 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2019/4094 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan tarafından özetle; 
Askerî hastanelerin tamamının, tüm personelle beraber Sağlık Bakanlığına 

devredildiği, askerî hastanelerde görev yapan teknik hizmetlerde röntgen teknisyeni veya 
benzeri teknik hizmetlerde görev yapan personelin devriye esnasında Sağlık Bakanlığının 
genel uygulamasında teknik hizmette çalışacakların o teknik hizmet okulundan mezun 
olmaları gerektiği;  

Başvuran vatandaş ve benzer durumdakilerin ise devir esnasında gelen ve askerî 
rütbede olan teknisyenler olarak bu okullardan mezun olmamasına rağmen, görevleri 
esnasında bilgilendirme kursları ve eğitim kurslarını başarıyla bitirerek ve belge alarak 
röntgen teknisyeni veya benzeri teknik kadrolarda, hastanelerde çalışıyor oldukları, bu 
nedenle Sağlık Bakanlığı’nın bunu normal sağlık memurluğu şeklinde değerlendirdiği; 

Bu itirazlara Kurumun kanaatinin ise bu belgelere sahip olan kamu görevlilerinin daha 
önce yapmış olduğu teknik hizmetlerde çalışmalarının uygun olacağı yönünde olduğu, çünkü 
her ne kadar okuldan mezun olunmamasına rağmen görevleri esnasında bitirdikleri kurslar, 
aldıkları belgelerin kazanılmış hak olarak değerlendirildiği ve sağlık memuru değil de ilgili 
teknik kadroda görev yapmalarının uygun olacağı şeklinde bir tavsiye kararı verildiği; 

hususları ifade edilmiştir. 
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2.2.2.2.2.2 2019/17388 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 
Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK’ın Açıklaması 

 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2019/17388 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Celile Özlem 
Tunçak tarafından özetle; 

 2019 KDK yıllık raporunda “Kadın Hakları” bölümünde özetle belirtilen, 6328 sayılı 
Kurum Teşkilat Yasası’nda kanun koyucunun “kadın hakları ve çocuk haklarından sorumlu 
bir kamu denetçisi” diyerek kadın hakları ve çocuk haklarına bir önem izafe ettiği, bu 
anlamda Kamu Denetçiliği Kurumunun hak arama kültürünün, insan haklarının, toplum 
bilincinin hem bürokraside hem halkın nezdinde yerleşmesi açısından bir misyonu olduğu, 
söz konusu başvurunun bir emsal dosya olarak da gündeme getirilmek istendiği, bu anlamda 
hâlâ devam eden, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet veya diğer kadına karşı işlenen cinayet 
ve şiddet yönünde Kuruma çoğunlukla müracaat olması sebebiyle bu konuda iki tane özel 
rapor hazırlandığı, Meclis çatısı altında aile içi şiddete karşı alınması gereken tedbirlere 
ilişkin çalıştayların yapıldığı; 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Opuz Türkiye Kararının Türkiye'de gerçek bir 
umut taşıyan makul önlemler almamak yönünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni sorumlu 
kılmış olduğu, bu anlamda KDK’nın da sadece kolluk kuvveti veya yargıda alınan kadına 
yönelik şiddeti azaltmaya yönelik tedbir kararlarıyla sınırlı kalmayıp kamu hizmetini, idareyi 
denetleyen bir kurum olarak ve bu konuda farkındalık yaratmak ve zihniyet dönüşümü 
açısından kadına yönelik şiddet yönünde bir başvuru olduğu zaman yer değiştirme, tayin veya 
başka bir önlem alma, tedbir alma yönünde mahkeme kararı, tedbir kararı getirmesini 
kadından beklemenin hakkaniyete uymayacağına karar verildiği, ulusal ve uluslararası 
mevzuat çerçevesinde bürokratların da böyle bir tehditten haberdar olması hâlinde risk analizi 
yapması gerektiğine karar verildiği;  

Bu anlamda yapılan başvuruda başvuran boşanma süreci içinde olduğu kişiden dolayı 
bu süreçte yer değiştirme, tayin talebinde bulunmuş, idare de mahkeme kararında bu yönde 
tedbir olmadığı için ve kişinin üç yıl boyunca orada çalışmak zorunluluğu olduğundan dolayı 
konuyu reddettiğinden, risk analizi yapmak suretiyle durumun tekrar değerlendirilmesine 
karar verildiği, en azından kadının yalnız olmadığını hissetmesi açısından bürokratların sınırlı 
bir bakış açısıyla davranmayıp risk analizinin yapılmasının istendiği,  tavsiye kararına risk 
analizi yapılmadan mahkeme kararında böyle bir tedbir olmadığı için ve ilgili KHK 
çerçevesinde üç yıl atamasının yapılmayacağından dolayı uyulmadığı;  

Hakkın kötüye kullanılmaması yönünde idareye mutlaka yap denmediği, risk 
analizinin önerildiği ve bu konuda yapılan değerlendirmenin paylaşılarak ilgili konudaki 
çabaların görülmek istendiği, bu konudaki farkındalık ve zihniyet dönüşümünün takipçisi 
olunacağı; 

hususları ifade edilmiştir. 
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2.2.2.2.2.3 İlgili Başvurulara Dair Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü 
Adem KESKİN’in Açıklaması 

 
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem KESKİN tarafından özetle; 
- 2019/4094 numaralı başvuruya ilişkin olarak, söz konusu Bakanlar Kurulu kararında 

devre ilişkin kuralları Bakanlar Kurulu (mevcut sistemde Cumhurbaşkanlığı) belirleyeceği 
hükmünün yer aldığı, askeri sağlık teşkillerindeki kadro unvan çeşitliliği ve niteliğinin Sağlık 
Bakanlığı ile uyumlu olmaması sebebiyle bu hükmün konulduğu, dolasıyla Bakanlığın kadro 
çeşitliliğini ortadan kaldırmak ve sadeleştirmek amacıyla teknisyen gruplarının tek bir kadro 
unvan altında toplandığı, başvurucu için sağlık memuru kadrosunun parantez içerisinde 
röntgen teknisyeni olarak belirtilmiş olarak naklinin gerçekleştiği, Bakanlar Kurulu Kararında 
da Bakanlığa geçtiğindeki kadro unvanının sağlık memuru olacağının belirtildiği, şu anda ise 
özlük haklar, maaş ve emeklilik bakımından hiçbir farkın ve kaybın olmadığı, fiili çalışma 
bakımından 1219 sayılı Kanun’da, hangi sağlık mesleğinin hangi eğitimle ve hangi hak ve 
yetkilerle çalışacağının düzenlenmiş olduğu, dolayısıyla bu Kanun’da belirtilen eğitime sahip 
olmadan sadece hizmet içi eğitimlerle bu kadrolara atama imkanının olmadığı, ancak hizmet 
içi eğitimlerden dolayı fiilen yapılan işi yapabilme imkanına sahip olunduğu ifade edilmiştir. 

- 2019/17388 numaralı başvuruya ilişkin olarak ise başvurucunun sağlık hizmetleri 
sınıfına dâhil bir hemşire olduğu, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin özel Kanun’da 
3+1 yıl, yani 4 yıl, belli şartlar altında eş durumu ataması hariç olmak üzere, görev yaptığı 
yerden başka bir yere atanamayacağına dair hüküm olduğu, “can güvenliği” gibi yarışan 
haklar söz konusu olduğunda ise daha üstün hakka öncelik tanıyarak, daha soyut normu 
önceleyerek uygulama noktasında idarecilerin güçlük yaşadığı ve mevcut Kanun hükmü 
nedeniyle hukuken başvurucunun talebinin uygulanma imkanının bulunmadığı;  

Ancak sonrasında bu gibi özel durumlara ilişkin olarak, yarışan haklar söz konusu 
olduğunda daha üstün hakka öncelik tanınarak, soyut normun öncelenebilmesi amacıyla, 
yöneticilerin soyut kuralları, üst normları uygulaması ve söz konusu problemi aşacak şekilde 
Hukuk Genel Müdürlüğü olarak bir mütalaa verildiği, bu mütalaada devletin, kişinin yaşama 
hakkını koruma noktasındaki pozitif yükümlülüğü çerçevesinde bu gibi durumları genel 
hükümlere göre değerlendirerek, gerekirse risk analizi çerçevesinde kişinin ataması/naklinin 
yapılabilmesine dair hususun yer aldığı ve bu mütalaa çerçevesinde uygulamaya başlanıldığı; 

hususları ifade edilmiştir. 
Ayrıca kamulaştırmayla ilgili olarak belediyelerin planları yaparken kamu alanlarını 

sağlık, eğitim vb. şekilde ayırmak durumunda olduğu, beş yıl içerisinde ilgili idarenin 
kamulaştırma yapması gerektiği, beş yıla yaklaşıldığında belediyelerce ilgili idareye sağlık 
alanı olarak mı eğitim alanı olarak mı ayrıldığı takip edilerek, hiçbir işlem yapılmadığı 
durumda Bakanlığa, ilgili yere ihtiyaç olup olmadığı, kamulaştırma yapıp yapmayacağı 
sorularak kamulaştırılmayacaksa ilgili yerin planının değiştirilebilmesinin gerektiği, 
dolayısıyla hem geçmişe dönük hem bundan sonrası için bunu yapacak bir düzenlemeye 
ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. 
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2.2.2.2.3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı: 

 
2.2.2.2.3.1 2018/16535 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 

Kamu Denetçisi Hüseyin YÜRÜK’ün Açıklaması 
 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2018/16535 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Hüseyin Yürük 
tarafından özetle; 

Başvurucunun, bir bankanın şubesinde vekâletnameyle iş görmek istediği, ancak 
bankanın vekaletnameyi kabul etmemesi üzerine Kuruma şikâyette bulunduğu, söz konusu 
vekâletnamenin 2013 tarihli, azil, istifa, ölüm gibi işlemlerin olmadığı, süresiz olarak 
düzenlenmiş olduğu, ancak bankanın bunu kabul etmemekte ısrar ettiği;  

Kurum tarafından konunun incelenmesi üzerine hukuk mevzuatı kapsamında 
vatandaşa engel çıkarılmaması gerektiği kanaatinin oluştuğu, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunun sektörel bir subjektif bakışla bu vekâletnamelerle iş görülemeyeceği, 
beş yıllık vekâletnamelerle iş görülmesinin sektörde daha faydalı olacağına dair bir 
mülahazayla bu tavsiye kararını uygulamadıkları ifade edilmiştir. 

 
2.2.2.2.3.2 İlgili Başvuruya Dair BDDK Finansal Tüketici İşleri Dairesi Başkan Vekili 

Yavuz YUMRUKUZ’un Açıklaması 
 
BDDK Finansal Tüketici İşleri Dairesi Başkan Vekili Yavuz YUMRUKUZ tarafından 

özetle; 
BDDK olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyum konusunda 

gerekli hassasiyetin ve özenin gösterildiği, ancak bu konu özelinde rapora dayanak teşkil eden 
görüşlere iştirak edilemediği, buna ilişkin iki hususun olduğu bunlardan ilkinin; kurumun 
yetki ve görevleriyle ilgili olarak, BDDK’nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında 
faaliyetlerini yürüten bir kamu otoritesi olduğu, Kanunun 93’üncü maddesinde: “Kurum bu 
kanunla ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde, bankaların faaliyetlerini 
düzenlemek ve denetlemekle görevli kılınmıştır.” ifadesinin yer aldığı ve Kanunda vekâlet 
konusunda hiçbir ifadenin geçmediği, söz konusu genel düzenlemenin Borçlar Kanunu’nda 
yer aldığı, Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine, yani 520 ve devamındaki maddelerine 
bakıldığında BDDK’ya yönelik herhangi bir atıf ve yükümlülüğün bulunmadığı, dolayısıyla 
anayasal bir hüküm olarak hiçbir kamu idaresinin, kanunla kendisine verilmemiş yetkiyi 
kullanamayacağı, Kamu Denetçiliği Kurumu’na da bu şekilde cevap verildiği;  

Öte yandan ikinci bir husus olarak Borçlar Kanunu’na göre vekâletin azille, ölümle ve 
istifayla sonlandırıldığı, azil kararı yani azil şerhinin bankanın eline geçmediği bir durumda, 
banka vekâlet ilişkisinin devam edip etmediğini teyit edemediği için, bu işlemi yaptığında 
geçmiş yargı kararlarında da görüldüğü üzere hafif kusurunda dâhi sorumlu tutulmakta 
olduğu, bankaların bu nedenle teamülen 5 yıl şartını koyarak bir tedbir almış oldukları ve 
haklı bir gerekçeye dayandıkları;  
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Ayrıca BDDK’nın yetki alanı dışında olduğu için de herhangi bir şekilde görüş 
belirtme, standart ortaya koyma durumunda olmadıkları bunun ancak MASAK mevzuatında 
olduğu, yani kara para mevzuatında kimlik tespit yükümlülüğü bağlamında bu genel 
vekâletname konusunun ele alındığı ve bankaların yükümlü olarak görüldüğü, dolayısıyla bu 
konunun BDDK’nın görev ve yetki alanının dışında bir konu olduğu; 

hususları ifade edilmiştir. 
Tüketici hakları konusunda Kurum olarak Kanun’un vermiş olduğu yetkilerin çok çok 

ötesine geçerek bankalara çok ağır talimatlar ve cezalar verildiği ve bu konuda çok büyük 
inisiyatif alındığı, ancak burada bir özel hukuk ilişkisi olduğu ve özel hukuk ilişkisine ne 
kadar müdahale edilirse Kamu Denetçiliği Kurumunun amacının dışına çıkılacağı, özgürlük 
alanının daralacağı ifade edilmiştir. 

 

2.2.2.2.4 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi: 
 

2.2.2.2.4.1 2019/7573 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 
Kamu Denetçisi Arif DÜLGER’in Açıklaması 

 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2019/7573 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Arif DÜLGER tarafından özetle; 
Bu sorunun bu yıl ödemeye yapamayanlar için çözüme kavuştuğunu, ancak başvuru 

sahibi şahsın probleminin geçen yıl olması sebebiyle söz konusu düzenlemeye dâhil 
edilemediği ifade edilmiştir. 

 
2.2.2.2.4.2 İlgili Başvurulara Dair Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan 

Yardımcısı Cengiz CEYLAN’ın Açıklaması  
 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na başvuru yapmak için sınav ücretinin 

https://ödeme.ösym.gov.tr sayfası üzerinden online ödeme ile gerçekleştirilebildiği, ancak 
adayların ödeme sistemine girdikten sonra “işleminiz başarıyla 
gerçekleşmiştir/gerçekleşmemiştir.” yazısını görmeden sistemi kapattıkları, bu nedenle de 
mağduriyet yaşadıkları, kapalı ve güvenlik esasıyla çalışan bir Kurum olarak katı kuralları 
bulunduğu ve teknik olarak bunları takip etmek zorunda oldukları, ancak bankacılık sistemi 
üzerinden sınav ücretini ödemeye çalışan adayların log kayıtlarından tespit edilebildiği ve 
aynı durumda olan 2000’den fazla aday belirledikleri, hak kaybı yaşanmaması amacıyla 3 
Haziran 2020 tarihi itibariyle bu konuda bir çözüm yolu bulunduğu ve ayın 4’ü itibariyle bu 
şekilde mağdur olan öğrencilerin yeniden kayıtlarını yaptırabilecekleri ve ödemelerini de 
yapabilecekleri, yani 4 Haziran için bir günlük ek ödeme süresi tanınacağı hususlarını ifade 
etmiştir.   
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2.2.2.2.5 Yükseköğretim Kurulu (YÖK)Başkanlığı 

 
2.2.2.2.5.1 2018/120015 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 

Kamu Denetçisi Arif DÜLGER 
 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2018/120015 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Arif DÜLGER tarafından özetle; 
Söz konusu başvurunun birçok farklı ön lisans programlarına başvuran ilgililerin 

yalnızca mezun olduğu bir bölümde tercih yapabilmesi veya yerleştirilebilmesiyle ilgili 
olduğu, başvuranın dört farklı ön lisans programı yani süt ürünleri teknolojisi, elektrik, adalet, 
iş sağlığı ve güvenliği gibi bölümlerden mezun olarak girmiş olduğu 2018 dikey geçiş 
sınavında sadece bir bölümü seçebildiği, ancak mezun olduğu bölümlerin her birinin 
puanlarının ayrı ayrı hesaplanmadığı ve istenilen bölümü tercih edebilme imkânının olmadığı 
belirtilerek DGS’de mezun olunan tüm bölümlerin puanlarının hesaplanması ve mezuniyet 
alanlarına göre istenilen bölümleri tercih edebilme hakkı verilmesi talebiyle kuruma 
başvurulduğu;  

Uygulamada YÖK mevzuatında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci 
maddesinde öğrencilerin dikey geçişleriyle ilgili esasların Üniversitelerarası Kurulun da 
görüşü alınarak YÖK tarafından tespit edileceği, buna göre DGS kılavuzunun YÖK kararları 
doğrultusunda hazırlandığı, sınava başvuran adayların kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan 
düzenlemeleri kabul etmiş sayıldıkları, DGS kılavuzu uyarınca adayların birden fazla ön 
lisans mezuniyetine ilişkin bilgilerin ÖSYM aday işlemleri listesine kaydını yapabilecekleri 
ancak sonuçların değerlendirilmesi, tercih ve yerleştirme işlemlerinde sadece bir bölüm veya 
alanı kullanabileceklerinin belirtildiği, tavsiye kararının, eğitim hakkının veya kişilerin daha 
fazla fırsat eşitliğinden yararlanabilmeleri için mezun olduğu diğer alanlardan da tercih 
yapabilmesi ve yine bir tanesine yerleştirilebilmesi yönünde olduğu, tavsiye kararı üzerine 
idare YÖK Başkanlığının yazısında, DGS’nin kılavuzda yer alan ilke ve kurallar 
doğrultusunda uygulandığı belirtilerek kılavuzun ilgili hükmüne yer verildiği ve karara bu 
sebeple uyulmadığının belirtildiği; 

hususları ifade edilmiştir. 
2.2.2.2.5.2 İlgili Başvuruya Dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri 

Adem GELİR’in Açıklaması 
 
YÖK 1.Hukuk Müşaviri Adem GELİR tarafından özetle; 
Öğrencilerin tercihlerine uygun yere yerleşmesi ve birden fazla tercih yapabilmesinin 

eğitim hakkı açısından uygun bulunduğu, ancak sınavların ÖSYM’yle birlikte yapılan bir 
faaliyet sonrasında gerçekleştirildiği, ÖSYM’den bu uygulamanın teknik olarak zor olduğu ve 
adaletsiz sonuçlara yol açabileceği bilgisinin edinildiği, ancak uzman personelin bu konuda 
çalıştığı ve çözüme kavuşturulacağı ifade edilmiştir. 

 



‒ 122 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 219)

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

 
 

122 

2.2.2.2.6 Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 
Genel Müdürlüğü (İLKSAN):  

 
2.2.2.2.6.1 2018/139054 Numaralı Başvuruyla İlgili Tavsiye Kararına İlişkin Olarak 

Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK’ın Açıklaması 
 
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2018/139054 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği 

“Tavsiye Kararı” hakkında Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK tarafından özetle; 
Başvuruda, emekli olan kişinin İLKSAN’dan emekli yardımının tarafına ödenmesi 

talebinin reddine karşılık Ankara 8. İdare Mahkemesinde açtığı iptal davasını kazandığı, ve 
sonrasında 198,5 lira ödendiği ancak bunun 197,5 lirasının zaten mahkeme masrafı olduğu 
yani kurumun kişiye yasal faiziyle birlikte 1 lira ödemiş olduğu, söz konusu mahkeme 
kararında; emekli yardımının sandığa üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım 
ölçü alınarak hesaplanması gerektiğine ve başvuru tarihi olan 7 Mart 2017 tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faiziyle birlikte başvurana ödenmesine hükmedildiği ve bu kararın 
uygulanmadığı gerekçesiyle Kuruma başvuru yapıldığı;  

Kişinin on beş yıl bir ay hizmeti olduğu, bu tarihteki alım gücüne göre uygun bir 
hesaplama yöntemiyle kişiye bu ödemenin yapılması gerektiği değer kaybının mahkeme 
kararında da belirtildiği üzere ödeme yapılmasını, yasal faiziyle yapılan 1 lira ödemenin 
hakkaniyete uymadığı, alım gücüne uygun bir değerlenme yapılarak yardımın ödenmesi 
gerektiği yönünde tavsiye kararı verildiği; 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.2.2.2.6.2 İlgili Başvuruya Dair İLKSAN Sandık Genel Müdürü Mintez ŞİMŞEK’in 
Açıklaması 

 
İLKSAN Sandık Genel Müdürü Mintez ŞİMŞEK tarafından özetle; 
Başvuran üyenin 1975 ile 1990 arasında, on beş sene İLKSAN’da üye kaldığı, on beş 

sene sonra kurumunu değiştirdiği, sandık kanununa göre ve ana statüsüne göre Millî Eğitim 
Bakanlığı dışına, bir başka yere gittiği zaman üyelik aidiyetinin sona erdiği, sona ererken bu 
kişinin aidat iadesi istemediği, bahsedilen mahkeme kararının uygulandığı, mahkeme 
kararında belirtilen emekli yardımının usul ve esaslarla ödenmesindeki maksadın sandığın 
katsayılarıyla ödemenin yapılması olduğu, başvurucunun KDK ile birlikte mahkemeye de 
başvurmuş olduğu ve mahkemenin olumlu karar verdiği bu olumlu kararı başvurucu kişinin 
muadili bir öğretmenin aidatıyla güncelleştirilmesi konusunda verdiği, kararın istinaf 
aşamasında olduğu ancak İLKSAN tarafından ödemenin yapılacağı;  

İLKSAN tarafından ödemelerin iki şekilde yapıldığı birinin eğer on beş yılın sonunda 
emekli olduysa İLKSAN’ da 10 bin lirasının olduğu varsayıldığında cari hesabına 15 bin lira 
kazanç verildiği bu kazancının dışında, son aidatını enflasyona güncellemek için aidatının 100 
katının verildiği, bir de İLKSAN’a üyeyken kurumun bazı varlıklar edindiği ancak kişi 
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ayrıldığında varlıklardan tasfiye payı olarak son aidatını 4’le çarpıp onun da hizmet yılıyla 
çarpıldığı, ancak 2001’den önce aidatların çok düşük olduğu, binde 5’e tekabül ettiği, şu anda 
ise Emekli Sandığı keseneğine göre yüzde 2’ye tekabül ettiği;  

Kurumun şu anda 60 lira ile 80 lira arasında bir aidat aldığı, bu aidatla öğretmenlere 
42 bin lira yardım ödendiği ancak emekli değil de kurumdan ayrılma söz konusu ise on beş 
yıllık öğretmen olarak orada bu çarpanların hepsinin olmadığı, orada ödenen aidat için 3195 
sayılı Kanun’a göre hesaplanan nemalı bir faizin mevcut olduğu ve üzerine eklenip 
ödemesinin yapıldığı; 

hususları ifade edilmiştir. 

2.2.2.3 GÖRÜŞ, ÖNERİ, SORU-CEVAP 

 

2.2.2.3.1 Ankara Milletvekili Ali Haydar HAKVERDİ  
 
Ankara Milletvekili Ali Haydar HAKVERDİ tarafından özetle, söz konusu 

mağduriyeti yaşayan 2 bin kişi olup olmadığı ve oluşmuş mağduriyetlerin nasıl tespit 
edileceğine ilişkin sorular yöneltilmiştir.  

Ankara Milletvekili Ali Haydar HAKVERDİ tarafından can güvenliği gerekçesiyle 
tayin istenilmesi konusunda, geçici görevlendirme veya başka pratik yollarla çözüm 
üretilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Temelde İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi uygulanırken belediyenin bu payları 
ayırmak zorunda olduğu, ancak Millî Eğitim Bakanlığının okul yapabilmek için yeterli 
bütçesinin olmadığı, ancak bu durumda belediyelerin muhatap alındığı ve dava sonucunda 
tahsilatın da belediyelerden istendiği, kararı veren mahkemelerin de mülkiyet hakkı sebebiyle 
doğru karar verdiği, bu nedenle devletin kurumlar arasında kuracağı kapsamlı bir iletişimle bu 
sorunun çözülebileceği, bütün bakanlıkların benzer sorunlarla karşılaştığı, bu nedenle bu 
konuda sıfırdan bir düzenleme yapılmasının ve geçmişe yönelik bir uygulama birliğinin 
sağlanması gerektiği hususları ifade edilmiştir. 

 

2.2.2.3.2 Çorum Milletvekili Erol KAVUNCU 

 
Çorum Milletvekili Erol KAVUNCU tarafından özetle; 
 28 Şubat süreciyle ilgili, gerek 28 Şubat sürecinde veya 12 Eylülde veya başka 

zamanlarda kamunun hukuksuz olarak görevine son verdiği veya görevden aldığı kişilerin bir 
süre sonra mahkeme kararıyla haklarının teslim edildiği aradaki boşluğun tamamının devlet 
tarafından karşılanması yani emekliliğe esas olarak, özlük haklarının veya bir şekilde 
borçlanma yoluyla o hukuksuzluğun giderilmesi noktasında bir yasal düzenleme gerektiği 
yönündeki tavsiyenin isabetli bulunduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gerekenin 
yapılacağı ve hakların teslim edileceğinin umut edildiği ifade edilmiştir.  
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2.2.2.3.3 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Emlak Dairesi Başkanı Dr. İbrahim TAŞDEMİR 

 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Emlak Dairesi Başkanı Dr. İbrahim TAŞDEMİR 

tarafından özetle; 
Hem belediyeler hem Çevre Şehircilik Bakanlığı hem taşra teşkilatları olarak ciddi 

işbirliği yapıldığı, Türkiye'deki eğitim alanlarının lokasyon, metrekare bazlı tek tek tespiti, 
imar planlarında belediyeler bir yeri ayırmışsa “Niye ayırdınız?” diye sorgulayacak düzeye 
gelindiği şu aşamada ve ciddi anlamda birçok ilde, ilçede belediye başkanlarıyla nüfusa göre 
ayrılan eğitim alanı konusunda istişareler ve değerlendirmelerin yapıldığı, diğer türlü Sayın 
HAKVERDİ’nin bahsettiği şekilde yapıldığında ise nerdeyse ülkenin bütçesi kadar bir kaynak 
gerekeceği hususları ifade edilmiştir.  

 

2.2.2.3.4 Alt Komisyon Başkanı Fehmi KÜPÇÜ 

 
Alt Komisyon Başkanı Fehmi KÜPÇÜ tarafından Milli Eğitim Bakanlığının Kamu 

Denetçiliği Kurumunun kararına uymaması konusunda özetle; 
Millî Eğitim Bakanlığı gibi çok kıymet verilen lokomotif Bakanlık olan bir 

Bakanlıktan  bu konuya ilişkin somut, bu konunun idarecilerinin ve muhataplarının Komisyon 
ve  Başkanlık nasıl refleks gösteriyorsa belediyeye, ilgili iradeye netice itibarıyla millete 
hizmet etmek olan bir idareyle hemen ilgilenmesi gerektiği iç mekanizmanın tüketilmesi 
gerektiği, hem medeni hukukta hem eşya, borçlar hukukunda hem Anayasa’da temel hak ve 
hürriyetler arasında bahsedilmiş bir mülkiyet hakkının söz konusu olduğu, bu nedenle her iki 
idarenin de ancak lokomotif olarak Millî Eğitim Bakanlığının kesinlikle duruma vaziyet 
etmesi gerektiği, ifade edilmiştir.  

Bankacılık Denetleme Üst Kurulu olarak bankalara bu yaptıkları işleme ilişkin yani 
kanunumuzda bu yüküm yazılı değil dolayısıyla Borçlar Kanunu’nda münferiden 
düzenlenmiş onlar beyanına katılmadığı bunun hukuka karşı gözümüzü kapatmak olacağı, söz 
konusu olanın bir üst kurul olduğu, tavsiye noktasındaki kararlarda, en azından bankalara bu 
konuda vazife edinip, BDDK’nın buna ilişkin tavsiyede bulunması böylece Komisyonla 
işbirliği içinde olmasının beklendiği ifade edilmiştir.  

BDDK’nın hassasiyeti belirterek tasarruf sahiplerinin ve bankaların hak ile 
menfaatlerini korunması konusunda Noterler Birliğiyle irtibata geçerek en azından sözkonusu 
sistemin online olması noktasında sistemin hızlı çalışması noktasında bir çalışma yapmaları, 
vekâletin kötüye kullanma konusundaki hassasiyetin anlayışla karşılanabileceği ancak 
korkarak yaşanmayacağı zaten söz konusu olanın bir yasa hükmü olduğu, KDK olarak da 
beklentinin BDDK tarafından Noterler Birliğiyle görüşülüp, bahsedilen projeler için 
fizibilitenin yapılarak hayata geçirilmesi olduğu ifade edilmiştir. 

İLKSAN’a emek veren öğretmenlere sonraki yaşantılarında verilecek destek için 
teşekkürlerin sunulduğu, ancak bu işlemin vatandaşın haksız bile olsa devlete olan saygısını 
yitirmesine neden olacağı, buna ilişkin İLKSAN tarafından yapılacak bir çalışmanın yerinde 
olacağı belirtilmiştir. 
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2.2.2.4 CEVAPLAR 

 

2.2.2.4.1 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Cengiz CEYLAN 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Cengiz CEYLAN 

tarafından, tespit edilen iki bin kişi olduğu, ancak yeni müracaatlarla artacağını ve bankacılık 
sistemi üzerinden tevessül etmiş olan herkese bu imkânın sağlanacağı ifade edilmiştir. 

Ankara Milletvekili HAKVERDİ tarafından, hiç başvurmayanların veya 
yatırmayanların değil de bu bir şekilde bu çabayı gösterenlere bu hakkın verileceği, 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Cengiz CEYLAN 
tarafından, bu çabayı gösterenlerin loglar üzerinden tespit edilebildiği, 

hususları ifade edilmiştir. 
 

2.3 KARMA KOMİSYONUN 17 HAZİRAN 2020 TARİHLİ TOPLANTISI 

Bu toplantıda Karma Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2019 Yılı Yıllık Raporu 
hakkında Karma Alt Komisyonca hazırlanan ve 12 Haziran 2020 tarihinde Komisyona 
sunulan Raporu görüşmek üzere toplanmıştır. 

2.3.1 Açış Konuşmaları 

2.3.1.1 Karma Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma SATIR 

Karma Komisyon Başkanı Sayın Mihrimah Belma Satır tarafından özetle; 
Ø 4 Mart 2020 tarihli toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2019 yılı raporunu 

görüşmek üzere toplanıldığı, bu raporu incelemek ve ayrıntılı olarak çalışmak üzere grubu 
bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden müteşekkil 13 üyeden oluşan bir alt komisyon 
kurulduğu, 4 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantıda Alt Komisyon Başkanlığına Bolu 
Milletvekili Fehmi KÜPÇÜ’nün seçildiği ve Kamu Denetçilerinin dinlendiği, pandemi 
dolayısıyla gecikmeli olarak 3 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıyla çalışmaların 
tamamlandığı ve 12 Haziran 2020 tarihinde raporun sunulduğu, 

Ø Alt komisyon raporu incelendiğinde verimli bir çalışma yürütüldüğünün anlaşıldığı, 
özellikle Kamu Denetçiliği Kurumunun Tavsiye Kararlarına olumlu yaklaşan idarelerin 
takdir, teşvik ve taltif amacıyla davet edilmesinin iyi uygulama örneklerinin 
yaygınlaştırılmasına hizmet ettiği, 

ifade edilmiştir. 

2.3.2 Karma Alt Komisyon Raporunun Sunumu 

2.3.2.1 Karma Alt Komisyon Başkanı Bolu Milletvekili Fehmi KÜPÇÜ 
Karma Alt Komisyon Başkanı Bolu Milletvekili Fehmi KÜPÇÜ tarafından özetle; 
Ø 2013 yılından bugüne bakıldığında ilk başta % 20 civarında olan kararlara uyum 

oranlarının geçen yıl itibarıyla % 75’e ulaştığı,  
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Ø “Hak arama” kurumunun çok önemli olduğu, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan 
müracaat üzerine siyasi bir ayrım gözetmeksizin konunun ele alındığı, hızlı ve ekonomik bir 
şekilde hak aramanın gerçekleşebildiği ve böylelikle ülkemizde demokrasinin 
güçlendirilmesine katkı sağlandığı, 

Ø Tavsiye Kararlarına olumsuz yaklaşan idarelerin parlamento çatısı altında 
dinlenmesinin, denetim ve yasama faaliyeti kapsamında hak arama kurumuna hizmet ettiği, 

Ø Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararlarına olumlu yaklaşan idarelerin Alt 
Komisyon toplantılarına davet edilerek takdir ve taltifte bulunulduğu, 

Ø Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararlarına olumsuz yaklaşan idarelerden alınan 
bilgiler neticesinde; idarelerin gelen başvurulara doğrudan olumsuz dönüş yapmayıp durum 
analizi yapılmasına ihtiyaç duyulduğunun anlaşıldığı, gelecek yıllarda olumsuz yaklaşan 
idarenin olmamasının arzu edildiği, 

Ø Kamu Denetçiliği Kurumunun bilgi ve belge taleplerine olumsuz yaklaşan idarenin 
kalmamış olmasının, 2013’ten günümüze Kurumun çalışmalarının olumlu sonuçlarını ortaya 
koyduğu, 

Ø Bir hemşirenin yer değiştirme konusunda Sağlık Bakanlığından talepte bulunduğu; 
çakılı kadro olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından bu talebin olumsuz cevaplanması 
üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaat ettiği, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Sağlık 
Bakanlığına mağduriyetin giderilmesi konusunda tavsiye kararı verdiği, ancak Sağlık 
Bakanlığındaki ilgili kurumun, hiçbir durum analizi yapmadan doğrudan bu işlemin yasaya 
uygun olmayacağı yönünde görüş belirttiği,  

Ø Sağlık Bakanlığının başarılarının takdir ve taltif edilmesinin yanında, bir insanın 
can güvenliği nedeniyle böyle bir müracaatı varsa ve mahkeme kararı daha neticelenmemişse 
bir durum analizi yapılarak birkaç aylık geçici görevlendirme ile çalışanın mağduriyetinin 
giderilebileceği, 

Ø Yükseköğretim Kurumları Sınavına başvuruda ÖSYM Başkanlığı online ödeme 
sisteminde yaşanan hata sebebiyle sınava giremeyen öğrenciler için Alt Komisyon 
toplantısının yapıldığı 4 Mart 2020 günü tekrar ödeme yapma ve böylelikle dört bin adayın 
sınava girebilme imkanına kavuştuğu, Tavsiye Kararına olumlu yaklaşım sayesinde adayların 
1 sene daha beklemekten ve mağduriyetten kurtulduğu, 

Ø BDDK’ya yönelik olan tavsiye kararına ilişkin olarak, süresiz vekâletnamenin 
kullanımıyla ilgili hukuki formasyonun anlatıldığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu ile birlikte 
teknik altyapı oluşturularak buna ilişkin bir bilgilendirmenin yapılacak olduğu, 

Ø Milli Eğitim Bakanlığının coğrafi sistem konusundaki kararına ilişkin olarak; Millî 
Eğitim Bakanlığının en fazla bütçe ayırılan ve önemli işlere imza atan Türkiye’nin en gözde 
bakanlıklarından biri olduğu, Türkiye’deki eğitimle ilgili ayrılan alanların ihtiyaç ve öğrenci 
sayısı dikkate alınarak on yıllık-elli yıllık planlamalarının yapılabileceği, bu konuyla ilgili 
diğer idarelerle istişare edildiği ve çözüm önerilerinin ulaştırılmış olduğu, 

ifade edilmiş ve ardından Alt Komisyon Raporunun Karma Komisyonca 
benimsenmesi kabul edilmiştir. 
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2.3.3 Görüş, Öneri ve Sorular 
İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL ve Ankara Milletvekili Ali Haydar 

HAKVERDİ’nin Alt Komisyon Raporu üzerinde yapılan görüşmelerin ardından oylanmasına 
ilişkin usule müteallik öneri üzerine Karma Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma SATIR tarafından; 

Ø 2012 yılında kurulan ve faaliyetlerine 2013 yılında başlayan Kamu Denetçiliği 
Kurumunun Yıllık Raporlarının 2014 yılından itibaren her yıl görüşüldüğü, 

Ø Yıllık Raporun görüşülmesi sırasında oluşturulan Alt Komisyonun, kamu 
denetçileri ile Kurumun tavsiye kararlarına olumsuz yaklaşan idareleri dinledikten sonra 
hazırladığı Raporu Karma Komisyona sunduğunu, 

Ø Alt Komisyon Başkanının hazırlanan rapor hakkında yaptığı sunumun ardından söz 
konusu raporun benimsenerek görüşmelere devam edilmesi için oylama yapıldığı, 

Ø Alt Komisyon Raporunun benimsenmesinin ardından yapılan görüşmeler sırasında 
ifade edilen görüşlerin eklenmesiyle Karma Komisyon Raporunun teşekkül ettiği, 

Ø 2014 yılından itibaren 6 Yıllık Raporun aynı usuller çerçevesinde görüşüldüğü ve 
teamül oluştuğu 

şeklinde yapılan açıklamaların ardından Alt Komisyon Raporu esas alınmak suretiyle 
yapılan görüşmelerde aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir. 

2.3.3.1 Karma Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma SATIR 
Karma Komisyon Başkanı Sayın Mihrimah Belma SATIR tarafından özetle; 
Ø Türkiye Büyük Millet Meclisinin desteği ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 

kurumsal çalışmaları sayesinde tavsiye kararlarına uyum oranının 2013 yılında % 20’lerde 
iken 2019 yılında % 75’lere yükselmesinin memnuniyet verici olduğu, 

Ø Bir hemşirenin yaşam hakkını, can güvenliğini üstün tutan KDK kararının çok özel 
ve değerli bir karar olduğu, kadın hakları, kadının insan hakları, can güvenliği ve risk analizi 
yapılarak böyle bir karar verilmiş olmasının takdire değer olduğu, özellikle kadın 
derneklerinin, kadın hakları çalışan insanların bu kararı örnek almaları ve alanda methiyeyle 
paylaşmaları gerektiği, 

Ø Yükseköğretim Kurumları Sınavı ücretinin ödenmesinde yaşanan teknik problemin, 
Alt Komisyon çalışmaları sırasında ve Tavsiye Kararına olumlu yaklaşım sergilenerek 
çözülmüş olmasının ilgili gençler ve aileleri açısından çok önemli olduğu,  

Ø Yükseköğretim Kurumları Sınavı ücretinin ödenmesinde yaşanan teknik problem 
nedeniyle mağduriyet yaşayanların milletvekillerine ulaştığı, kurumlar arası ikili diyalogla 
çözüme giden yolun inşa edildiği, bu durumun vatandaşlar ile milletvekilleri ve Devletin 
kurumları arasında bütün iletişim kanallarının açık olduğunu ve dolayısıyla Türkiye'deki 
demokrasinin ve hak arama kültürünün geliştiğini gösterdiği, 

Ø Kamu Denetçiliği Kurumu’nun önce teşkilatlanmasını tamamladığı, daha sonra 
müracaat sayısının artması için birtakım çalışmalar yaptığı, görünür ve bilinir olması için 
birtakım faaliyetler düzenlediği, gelinen noktada verdiği kararların uygulanma oranı ve onlara 
uyma oranlarını tartışılmasının ise memnuniyet verici olduğu,  
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Ø 12 Şubat 2020 tarihinden TBMM Başkanı himayesinde ve TBMM’nin açılışının 
100. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dilekçe Hakkı Çalıştay’ında; Dilekçe 
Komisyonunun taleplerini, dilekçelerini veya geri bildirimlerini en kısa sürede ve en verimli 
şeklide karşılayan Bakanlıklara plaket verildiği, benzer şekilde Kurumun tavsiye kararlarına 
olumlu yaklaşan idarelerin alt komisyon toplantılarına davet edilmesinin faydalı olacağı, 

hususları ifade edilmiştir. 

2.3.3.2 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan 
ÇAVUŞOĞLU 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan 
ÇAVUŞOĞLU tarafından özetle: 
Ø Kamu Denetçiliği Kurumunun esasen idarenin eylem ve işlemleriyle ilgili 

başvurulan bir müessese olduğu, 
Ø Alt Komisyon çalışmalarının verimli geçtiği ve Karma Komisyon toplantısında 

ifade edilen görüşler çerçevesinde Genel Kurulda görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına 
sunulacak raporun nihai halini alacağı 

ifade edilmiştir. 

 

2.3.3.3 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL 

İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL tarafından özetle, 

Ø Yıllık Raporun giriş kısmında sayısal verilerin yıllar itibariyle gruplanmış olması 
sebebiyle başvuru sayıları ve sonuçlandırma biçimleri hakkında dönemlere göre bilgi 
edinmenin mümkün olması, hazırlanan raporların isimleriyle belirtilmesinin beğeni 
toplandığı, 

Ø Kurumsal işleyişe yönelik faaliyetler ve eğitimler başlığında çalışanlara işaret dili 
eğitimi verilmiş olmasının, vatandaşların erişiminin önünü açan bir uygulama olduğu, 

Ø Kurumsal işleyişe yönelik faaliyetler ve eğitimler başlığında, çalışan personele 
eğitim verildiğinin belirtildiği ancak personele bu eğitimi kimin verdiği, eğitimcilerin ve 
eğitim başlıklarının nasıl seçildiği, eğitimin kaç saat verildiği gibi detayların paylaşılmadığı, 

Ø Vatandaşların kuruma başvuru için birçok imkânı bulunduğu, özellikle e-devlet 
başvurusu sisteminin son derece kolaylaştırıcı olduğu, başvurular için ciddi şekil şartlarının 
aranmamasının, eksik evrakların kurumca tamamlanması ve başvurunun ücretsiz olmasının 
vatandaşlar için son derece önemli olduğu, böylece Kurumun vatandaşlara hak arama 
hürriyeti kapsamında destek olduğu, 

Ø Kuruma yapılan başvuruların değerlendirmesinin idari yargının işleyişinden 
farklılaşarak tanık dinlenilmesi, idari yargı başvuru süresinin durması nedeniyle sürelerin 
uzaması gibi vatandaşın lehine uygulamalar getirdiği,  
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Ø Birçok farklı konuda başvuru yapıldığı, Kurumca birçok alanda çeşitli kararlar 
verildiği, raporda bu çeşitliliğe yer verildiği, bütçenin kullanımıyla ilgili sayısal veriye dayalı 
açıklamalar yapıldığı, ancak KDK’nın bütçesinin ve personelinin yetersiz olduğu,  

Ø Kamu denetçilerinin tek tek faaliyetlerine ilişkin açıklama yapmasının, görünürlük 
açısından önemli bir bilgilendirme olduğu, 

Ø Kurumun verdiği kararların tavsiye mahiyetinde olup bağlayıcı olmadığı ve 
Kurumun resen hareket etme yetkisinin olmadığı,  

Ø Raporda, hak arama kültürünü yaygınlaştırılması başlığı altında, 2019 yılında 
verilen 21170 kararla hak arama kültürünün yaygınlaştığı, idare aleyhine açılacak on binlerce 
davanın Kamu Denetçiliği Kurumu aracılığıyla önlendiğinin ifade edildiği ancak amacın 
yalnızca idare aleyhine dava açılmasının önlenmesi olmaması gerektiği, burada asıl 
amaçlardan birinin de Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen tavsiye kararlarının, 
idarede hukuka ve hakkaniyete aykırı işlemi hiç yapmama kültürünün oluşturulması ve 
kurumların tamamına olan güvenin artmasına hizmet etmesi gerektiği,  

Ø Ombudsmanlık kurumunun bizzat kendisine, kendi işleyişine dair gelen şikayetlerin 
olup olmadığı, varsa bu şikayetlerin kim tarafından incelenip çözüme kavuşturulduğu, 
Kurumun tabi olduğu ilkelere uyumu ve bunun denetimine ilişkin Raporda herhangi bir 
bilgiye rastlanamadığı, 

Ø Tavsiye kararlarıyla sağlanan katma değer başlığında, aile ara buluculuğu 
müessesesi kurulması gerektiği belirtildiği, bunun Anayasaya aykırı olduğu, Aile kurumunda 
arabuluculuğun kabul edilemeyeceği,  

Ø Aile kurumunda, boşanmada eğer arabuluculuk kabul edilirse zor durumda bulunan 
kadının, gittikçe tüm haklarından mahrum bırakılacağı,  

ifade edilmiştir. 

2.3.3.4 Ankara Milletvekili Ali Haydar HAKVERDİ 

Ankara Milletvekili Ali Haydar HAKVERDİ tarafından özetle; 

Ø Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna olumlu bakıldığı, 
Kurumun uygulamalarının takdirle karşılandığı,  

Ø Demokratik devletlerde kapsayıcı kurumların çokluğunun o ülkedeki demokrasiyi 
geliştirecek olduğu, bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumunun önemsendiği, 

Ø Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre 126 ülke arasında Türkiye’nin 
109’uncu sırada olduğu, “hukuka güvenmiyorum.” diyenlerin oranının yüzde 68 olduğu, 

Ø Bireyler ile idare arasındaki anlaşmazlıkların daha rahat, bağımsız ve mahkemeye 
göre daha özgür bir biçimde çözülebilmesi nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumunun ve 
bağlayıcı olmasa da kararlarının kıymetli olduğu, 

Ø Bir hemşirenin atama talebine ilişkin kararda, herhangi bir idare mahkemesinden 
mevzuat gereği atama kararı alınamayacağı, ancak Kamu Denetçiliği sayesinde vatandaşın 
eşinden şiddet görmesinin engellenmiş olduğu, 
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Ø Aile hukukunda ara buluculuğun çok riskli olduğu, özellikle gelişmemiş bölgelerde 
kadının daha da çok ezilmesine sebep olabileceği bu nedenle uygun olmadığı, 

ifade edilmiştir. 

2.3.3.5 Diyarbakır Milletvekili Oya ERONAT 
Diyarbakır Milletvekili Oya ERONAT tarafından özetle: 

Ø Ailede hakkı en çok korunması gerekenlerin çocuklar olduğu, ailede çocukların en 
savunmasız kişiler olduğu ve çaresiz kaldıkları zaman veya anne babasız kaldıkları zaman 
kendilerini savunamayacakları, yetim ve öksüz çocukların menfaatinin ailenin menfaatlerinin 
önünde gelmesi gerektiği, dolayısıyla aile kurumundaki arabuluculuğun olumlu bir girişim 
olduğu, 

ifade edilmiştir. 

2.3.3.6 Çorum Milletvekili Erol KAVUNCU 

Çorum Milletvekili Erol KAVUNCU tarafından özetle: 

Ø 2013 yılından bu yana hak ve adalet kavramının toplumda karşılığını bulması adına 
Kamu Denetçiliği Kurumunun çok önemli kararlara ve başarılara imza attığı, tavsiye 
kararlarına uyum oranında 2019 yılında % 75 gibi önemli bir başarının sağlandığı,  

Ø ÖSYM kararının emsal bir karar olduğu bu nedenle Kurumun takdir edilmesi 
gerektiği, Kurumdaki bütçe ve personel konusundaki yetersizliklerin bir an önce 
giderilmesinin arzu edildiği, 

Ø Her konuda yapılan arabuluculuk uygulamalarını onaylayıp ailede arabuluculuk 
uygulamasına karşı çıkmanın bir çelişki olduğu, bu uygulamanın medeniyetimizde çok iyi 
örneklerinin olduğu, 

ifade edilmiştir. 

2.3.4 Cevaplar 

2.3.4.1 Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ 

Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ tarafından özetle: 
Ø Türkiye'de hakkaniyet, adalet ve demokrasinin daha iyi işlemesinin herkesçe 

hedeflendiği, 
Ø Kurum kararlarına yaklaşım noktasında; olumsuz yaklaşanların Komisyona davet 

edilmesi ve sebeplerinin araştırılmasının önemli etkilerinin olduğu, 
Ø Alt Komisyon toplantılarında tavsiye kararlarına olumlu yaklaşan idarelerin de 

davet etmesinin ödül ve ceza sisteminin bütünlüğü açısından çok anlamlı olduğu, 
Ø Tavsiye kararlarına olumlu yaklaşan idarelerin davet edilip takdir ve teşekkür 

edilmesinin ardından kurumlardan cevapların çok daha kısa sürede gelmeye başladığı ve bu 
durumun Kurumun çalışma hızını artırdığı, 
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Ø Kamu Denetçiliği personelince kurumlarla olan telefon görüşmelerinde ve evrak 
akışında önemli gelişmelerin yaşandığı, 

Ø 4 bin öğrencinin, değişik sebeplerden Yükseköğretim Kurumları Sınavı ücretini 
yatıramamış olduğu için ailelerin mağduriyet yaşadıkları ve Kuruma başvuruda bulundukları, 
Komisyon Başkanına iletilen problemin ÖSYM Başkan vekili aranarak çözüme 
kavuşturulduğu, 

Ø Kamu Denetçiliği Kurumunun bütün üniversitelerle irtibat hâlinde olduğu, örneğin 
2019 yılında 60 üniversiteye gidilip orada toplantılar yapıldığı, Kamu Denetçiliği Kurumuyla 
ilgili konferanslar verildiği, 

Ø TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 
(TÜSSİDE) ile yapılan protokol çerçevesinde; Kurumun yönetsel etkinliğini artırmak 
amacıyla iş analizleri yapıldığı ve eğitimler alındığı, 

Ø Türkiye'de idareyle vatandaş arasında milyonlarca dava olduğu, bunun çözülmesi 
veya asgariye indirilmesi için Danıştay’la, Adalet Bakanlığıyla, Cumhurbaşkanlığındaki ilgili 
kurullarla görüşme halinde olunduğu, devletin vatandaşıyla davalık olmaması konusunda 
Komisyon üyelerinden, TBMM’den destek beklendiği, 

Ø KDK idareyi denetleyen bir kurum olduğu için pandemi sürecinde epey şikayet 
geldiği, bu şikayetlerden hareketle ilgili kanundaki özel rapor düzenleme yetkisi kullanılarak; 
Türkiye’de COVİD-19 konusundaki gelişmeler ve alınan tedbirlere ilişkin bir rapor 
hazırlandığı ve raporun 16 Haziran 2020 itibariyle basılarak dağıtıldığı, 

ifade edilmiştir. 
 

2.3.5 Raporun TBMM Başkanlığına Sunulması  

Yukarıda belirtilen görüşmelerin ardından Karma Komisyon Raporunun 6328 sayılı 
Kanunun 22’nci maddesi gereğince Genel Kurulda görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
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3 KARMA KOMİSYONUN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

 
Karma Alt Komisyon tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, tespit edilen hususlar 

çerçevesinde işbu görüş ve kanaatler hâsıl olmuştur. 
ü Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, iyi yönetim 

ilkelerinin yerleşmesi, insan haklarının gelişmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, 
hak arama kültürünün yaygınlaşması, şeffaf ve hesap verebilir insan odaklı bir 
idarenin oluşmasına katkı sağlama amacı doğrultusunda, 2013 yılında kurulan ve yedi 
(7) yıllık yeni bir organizasyon olmasına rağmen, her yıl artan bir başarı 
göstermektedir. 

ü Kuruma yedi yıllık süreçte 80.535 adet başvuru yapılmış; bu süreçte anılan 
başvuruların %95’ine karşılık gelen 76.705 adedi ise sonuçlandırılmıştır. 

ü 2018 yılında Kuruma 17.585 başvuru yapılmışken 2019 yılında yapılan başvuru sayısı 
20.968’e ulaşmış olup, yıllık olarak %20’lik bir artış olduğu görülmektedir.  

ü Ancak başvurular açısından “kabul edilebilirlik” nedeniyle sıkıntı yaşandığı, nitelikli 
başvuru almakta tüm dünyadaki ombudsmanlar gibi sorun oluştuğu, 20.968 
başvurudan ancak 4.870 tanesinin kabul edilebilirlik durumunda olduğu anlaşılmış 
olup, başvuruların “kabul edilebilirlik” şartını sağlayabilmesi açısından, söz konusu 
sıkıntının nedenleri ile muhtelif çözüm önerilerini içerecek şekilde gerekli 
çalışmaların yapılıp, bu hususta kamuoyunun bilgilendirilmesi, işgücü ve zaman kaybı 
yaşanmaması sağlanmalıdır. 

ü 2019 yılında yapılan bir değişiklikle şikâyet alma sisteminin değiştirildiği ve EBYS 
sisteminden SYS sistemine geçildiği; sözleşmeli teknik personel alınarak, yazılımın 
Kurum personeli tarafından yapılması suretiyle söz konusu sistem ile bütçe olanakları 
açısından büyük oranda tasarruf edildiği ve kararların daha hızlı incelendiği 
görülmüştür. Kurumca gerçekleştirilen bu başarılı çalışma sonrasında ortaya çıkan 
yazılımın/sistemin, çalışma alanları itibariyle benzer olan Kurul ve Komisyonlarla 
“ücretsiz olarak” paylaşılmasının “kamu yararı”nın bir gereği olduğu; böylelikle 
benzer görevi icra eden Kurul ve Komisyonların hali hazırdaki ihtiyaçlarının Devlet 
bütçesine herhangi bir yük oluşmaksızın Kurumun yardımıyla karşılanabileceği 
anlaşılmış olup, “kamu yararı” için çalışmakta olan Kurumun da bu paylaşımdan 
memnuniyet duyacağı düşünülmektedir.  

ü Kurumun idareler nezdinde tanınırlığının artması, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM)’nin güçlü desteği ve başarılı kurumsal çalışmalar ile tavsiye kararı uyum 
oranı, 2013 yılında %20’lerde iken, 2017 yılında %65, 2018 yılında %70, 2019 yılında 
ise %75’e yükselmiştir. Bu doğrultuda nitelikli başvuru sayısının da artması ile 2019 
yılında toplam 1.270 adet tavsiye kararı verilmiştir. 

ü Dostane çözüm yöntemiyle başvuruların çok önemli bir bölümü hızlı bir şekilde 
çözüme kavuşturulmaya başlanmıştır. 2019 yılında dostane yollarla çözülen başvuru 
sayısı 2.707 olarak gerçekleşmiş olup, bu suretle tavsiye kararına gerek kalmaksızın 
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sorunlara çözüm bulunarak, vatandaşın adalete hızlı erişiminin gerçekleştirilmesine 
katkı sağlanmakta; böylece yargı mercilerinin yükünü de hafifletmektedir. 

ü Aynı zamanda 2019 yılında sorunu olan vatandaşlar ile yüz yüze veya telefonla 
gerçekleştirilen toplamda yaklaşık 107.899 görüşme sonucunda, hukuki yardımda 
bulunulmuş, yol gösterilmiş, sıkıntısına veya derdine çözüm bulmaya çalışılmıştır. 

ü Kurumun tavsiye kararlarından ilgili idarelerce olumsuz yaklaşılanlar üzerine yapılan 
görüşmeler sırasında aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 
v Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mezun öğrenciler için hafta sonu halk eğitimi 

merkezlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında görevli öğretmenlere ve 
yöneticilere nöbet ücreti ödenememesi (yalnızca Hayat Boyu Eğitim Genel 
Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenlere ödenemeyen ücret için) hususundaki 
mağduriyetin giderilebilmesi için, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç 
alınamaması ihtimali karşısında, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapılması 
gerektiği anlaşılmıştır. 

v Vatandaşlara ait taşınmazların imar planlarında “okul alanı” olarak görünmesi 
nedeni ile mülkiyet hakkı açısından yaşanan mağduriyete ilişkin olarak;  

o Geçmişten bu yana yaklaşık 200.000 mülkün imar planlarında okul alanı 
olarak göründüğü ve konu hakkında hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de 
vatandaşlar açısından bir hayli sıkıntı yaşandığı, söz konusu taşınmazların 
kamulaştırılması, trampa uygulamasının işletilmesi veya imar planı 
değişikliği yapılmasının önerildiği, ancak bahsi geçen konunun birçok 
kurumu ilgilendirdiğinden çok paydaşlı çalışılması gerektiği ve bütçe 
olanakları açısından da maliyetin çok büyük olduğu, diğer yandan benzer 
sorunların imar planlarında sağlık alanı vb. olarak ayrılan taşınmazlar için 
diğer kurumlarca da yaşanmakta olduğu ve temel olarak, tahsis edilecek 
taşınmazlar için Anayasal güvence altında olan “mülkiyet hakkı” ile “kamu 
hizmeti” arasında bir hak/menfaat çatışması yaşandığı değerlendirilmiştir. 

o Bu cihetle Karma Alt Komisyon görüşmeleri neticesinde, Milli Eğitim 
Bakanlığınca; Türkiye genelinde uygulama görmeyen parsellerin tahmini 
150 milyar TL kamulaştırma külfetinin bulunduğu; Milli Eğitim 
Bakanlığınca önerilen mevzuat çalışması sonucunda, 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nda değişikliğe gidilerek 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikle, 
onaylı parselasyon planı olmayan yerlerde kalan eğitim alanlarının 
kamulaştırma işlemlerinden, imar planı yapmaya ve uygulamaya yetkili 
olan Belediyeler (mücavir alan içerisinde) ve Valiliklerin (mücavir alan 
dışında İl Özel İdaresi) sorumlu tutulduğu; bu değişlik neticesinde, imar 
uygulaması görmemiş alanlardan kaynaklı açılacak davalardan bundan 
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sonra Milli Eğitim Bakanlığının sorumlu tutulmamasının beklendiği; bahsi 
geçen düzenleme sonrasında, Bakanlığın kamulaştırma yükünün, 
halihazırda imar uygulaması görmüş KOP parselleri üzerinden 
hesaplanması ile; Türkiye genelinde 7.326 KOP parseli dikkate alındığında 
tahmini 40 milyar TL kamulaştırma külfeti bulunduğu; Milli Eğitim 
Bakanlığı 2019 yılı kamulaştırma bütçesinin 102.180.000 TL, 2020 yılı 
kamulaştırma bütçesinin 88.851.000,00 TL olduğu; ayrıca 2016 tarihinde 
Bakanlığa 1,5 milyar TL değerinde yaklaşık 1.400 dava açıldığı; 2016 
tarihli 6745 sayılı Kanun ile hukuki el atma davalarının 5 yıl süreyle 
ertelendiği ve fakat Anayasa Mahkemesince 2018 yılında bu 
düzenlemenin  iptal edildiği; iptal kararı üzerine yeni dava açılmayacağı 
varsayılsa dahi, sadece 2016 yılındaki davaların tekrar açılması ile bu 
tutarın  2 milyar TL üzerinde olacağının tahmin edildiği hususları 
belirtilmiştir. 

o Bahsi geçen konuda kamulaştırma yükü aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 
 

İMAR PLANINDAKİ 
EĞİTİM ALANI SAYISI PARSEL SAYIS 

KULLANILAN KULLANILMAYAN KULLANILAN KULLANILMAYAN 
22.554 20.396 43.709 51.632 

 
EĞİTİM ALANI PARSEL 

Toplam Uygulama görmemiş Toplam Uygulama görmemiş 
42.950 18.558 95.341 74.273 
 

o 2016-2019 yılları arasında yapılan saha çalışmasıyla, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ait mekânsal verilerin, imar planında 
eğitim alanı olarak ayrılan ve bu verilere ilişkin mülkiyet bilgileri 
toplanarak Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemine aktarıldığı; 
sistemin asıl amacının Milli Eğitim Bakanlığının tasarrufunda bulunan 
veya bulunması planlanan taşınmazların yönetilmesi ve böylece 
bürokrasinin azaltılması olduğu; özellikle kamulaştırma süreçlerinin 
planlanması ve yönetilebilmesinin, ancak mevcut okul ve imar planı 
verilerinin bir arada görülmesi sonucu ihtiyaç analizlerinin yapılması ile 
mümkün olacağı; her ne kadar eğitim alanlarının DOP’tan karşılanması 
gerçeği, kamulaştırma planı veya yönetimine ihtiyaç olmadığını gösterse 
de, 2003 yılından önce eğitim alanlarının KOP’tan karşılanan alanlardan 
olması nedeniyle, halen kamulaştırılması yapılmayan birçok eğitim 
alanının olması, bu eğitim alanlarına ilişkin dava bedellerinin yetersiz 
ödenek sebebiyle ödenememesi ve yatırıma hazır eğitim alanı ihtiyacının 
karşılanması gibi birçok etkenin değerlendirilmesi gerekmesi gibi 
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sebeplerin  Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemine duyulan ihtiyacı 
artırdığı; imar planından kaynaklı mülkiyet hakkındaki kısıtlamaların, her 
ne kadar ödenek yetersizliği sebebiyle kamulaştırma ile çözülemese de, 
ihtiyaç analizleri yapılarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26-b 
maddesi de dikkate alınarak çeşitli çözümler üretilebileceği hususları Milli 
Eğitim Bakanlığınca ifade edilmiş; muhtelif çözüm önerileri sunulmuştur. 

§ “Yapılaşmanın tamamlandığı, Bakanlığımızın kamulaştırma 
sorumluluğunun bulunduğu (KOP parselleri) ve bütçe imkanları 
çerçevesince kamulaştırmada güçlük yaşadığımız ve Bakanlığımızın 
ihtiyaç duymadığı taşınmazlar maliklerin talebi doğrultusunda özel 
okul alanına dönüştürülebilmektedir.” 

§ “Gerek imar planlarındaki eğitim alanı standartlarının değişmesi 
gerekse yanlış planlamadan kaynaklı olarak ihtiyaç olmadığı tespit 
edilen eğitim alanları, projeksiyon nüfus dikkate alınarak 
belediyesince hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda eğitim 
alanından çıkarılabilmektedir.” 

§ “Kamuya ait uygun arsa bulunması, taşınmaz maliki idare (Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü, Belediye, İl Özel İdaresi, Köy Tüzel 
Kişiliği) tarafından ve talep sahibi tarafından da bu taşınmazın 
kabul edilmesi durumunda, trampa yoluna gidilebilmektedir.” 

§ “İmar planında farklı fonksiyonlarda bulunan (konut, ticaret resmi 
kurum alanı vb.) ve Bakanlığımıza tahsis edilen alanlar olması 
halinde, bu alanlar eş değer alan kabul edilip kamulaştırılacak 
parseller eğitim alanından çıkarılabilmektedir.” 

§ “Planlanan nüfus projeksiyonunun fiiliyata aykırı olduğu tespit 
edilen bölgelerde tekrar projeksiyon çalışması yapılarak imar planı 
revizyonlarına gidilebileceği, böylece gereksiz mülkiyet 
kısıtlamalarının önlenebileceği önerilerinde bulunulmaktadır.”  

§ “Teknik toplantılar yapılarak (Bakanlık ve Valilik, Belediye 
Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb. kurumların 
katılımıyla) planlama ve kamulaştırma sorunlarına bölgesel çözüm 
önerileri de getirilebilmektedir.” 

o Aynı hususta Sağlık Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; 
Belediyelerce yapılan imar planlarında eğitim, sağlık vb. olarak ayrılan 
alanların kamulaştırılması için beş yıl olarak belirlenen sürenin sonunda, 
ilgili kurum/kuruluş ve yerel yönetimlerin koordinasyon içerisinde 
çalışarak, söz konusu alana halihazırda ihtiyaç duyulup duyulmadığı, 
taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağının teyit edilmesi ve ihtiyaç 
duyulmaması halinde ise ilgili planın değiştirilmesi gerektiği; dolayısıyla 
hem mağduriyet yaşanmaması hem de sağlıklı planlama yapılabilmesi 
açısından kurumlararası işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. 
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o Bu doğrultuda, en temel haklardan biri olan mülkiyet hakkı ile kamu 
hizmetleri arasındaki dengenin korunarak, kurum ve kuruluşlarımız 
arasında koordineli olarak çalışılması suretiyle, geçmişe sarî 
mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla en pratik yöntem tercihi ve ivedilikle 
konu hakkındaki çalışmaların yürütülmesi, sağlıklı planlama yapılabilmesi 
ve takibi açısından gelişen teknolojik olanaklar ile kamu hizmetinin daha 
verimli sürdürülmesini sağlayacak (Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi 
Sistemi gibi) ülke çapında merkezi  sistemlerin kurulması ile ihtiyaç 
duyulan mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi ve neticenin takip 
edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

v Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurusu için https://ödeme.ösym.gov.tr 
sayfası üzerinden online sınav ücreti ödeme hususunda yaşanan mağduriyete 
ilişkin olarak; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince adaylara 4 Haziran 2020 
tarihinde bir günlük ek ödeme hakkı tanınarak sorunun çözüldüğü anlaşılmış olup, 
bankalar, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ve Kurum arasında teknik sebeplerle 
oluşabilecek ve log kayıtlarıyla tespit edilebilecek aksaklıkların vatandaş 
mağduriyetine yol açmaması bakımından sistemsel sürekliliğin/güvenliğin hayati 
önemde olduğu değerlendirilerek, büyük çaplı ve geniş kitleleri etkileyen sınavlar 
hakkında yaşanabilecek sorunların hukuka, hakkaniyete, insan hakları ve iyi 
yönetişim ilkelerine uygun şekilde ivedilikle çözüme kavuşturulması konusunda 
hassasiyet gösterilmesi önerilmektedir. 

v Yürürlükteki mevzuat hükümlerinin, “can güvenliği”, “birinci derecede yakın 
sayılmayan (kardeş) kişilere vasi olarak atanma” vb. gibi olağanüstü hallerde yer 
değiştirme suretiyle atamaya engel teşkil etmesi halinde yaşanabilecek 
mağduriyetlere ilişkin olarak; yarışan haklar söz konusu olduğunda “risk analizi” 
yapılmak ve teyit edilmek suretiyle daha üstün hakka öncelik tanınarak, soyut 
normun öncelenebilmesi amacıyla yöneticilerin üst hukuk normlarını uygulaması, 
“devletin pozitif yükümlülükleri çerçevesinde” söz konusu problemi aşacak 
şekilde mevcut durumun genel hükümlere göre değerlendirilmesi ve Sağlık 
Bakanlığında mevzuat uyarınca yer değiştirmesi mümkün olmayan sözleşmeli 
personel için “can güvenliği” söz konusu olduğunda başlatılan mezkûr 
uygulamanın, tüm kurum ve kuruluşlar için geçerli olması gerektiği mütalaa 
edilmektedir. 

v Bankacılık sektöründe oluşan teamül uyarınca süresiz vekaletnamelerin kullanımı 
esnasında, Borçlar Kanunu’na göre azil, istifa ve ölüm gibi sebepler olmamasına 
rağmen, beş (5) yıl geçmesi halinde süresiz vekaletnamenin geçerliliğinin bankalar 
tarafından teyit edilmek istenmesine ilişkin olarak; usulüne göre yapılan ve süresiz 
olarak hazırlanan bir vekalet sözleşmesinin, vekaleti sonlandıran şartlar 
oluşmaksızın belli bir süre sonunda geçersiz olacağına dair bir hükmün 
mevzuatımızda bulunmadığı, ancak MASAK mevzuatı uyarınca bankaların 
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“kimlik tespiti ve bilgileri güncel tutma” yükümlülüğünde olduğu, ayrıca sahte 
vekaletnameyle işlem yapılmasının önüne geçilebilmesi gibi sebepler açısından da 
sektördeki tereddüdün haklı görüldüğü, diğer yandan ise hukuki olarak geçerli 
sayılan beş (5) yılı geçen süresiz bir vekaletname ile işlem yapmak isteyen 
vatandaşlar açısından mağduriyet oluştuğu anlaşılmış olup, kimlik teyidinin 
sağlanabilmesi açısından noter işlemi yapan vatandaşın kayıtlı GSM numaralarına 
bilgilendirme mesajı gönderilmesi uygulamasına benzer şekilde, beş (5) yılı aşan 
süresiz vekaletnamelerin geçerliliğinin teyit edilebileceği merkezi bir sistemin 
kurulmasının, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 93’üncü maddesi kapsamında 
tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile bankaların düzenli ve 
emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek uygulamaları önlemek ve 
gerekli tedbirleri almak görevleri kapsamında Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunca gerçekleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

v Farklı ön lisans programlarından mezun olan, ancak dikey geçiş sınavı (DGS)’nda 
yalnızca mezun olduğu bir bölümde tercih yapabilen veya yerleştirilen adaylarca 
yaşanan mağduriyete ilişkin olarak; birden çok ön lisans programından mezun 
olmanın avantaj sağlaması beklenirken, DGS’de sadece bir bölümün seçilebildiği, 
ancak mezun olunan bölümlerin her birinin puanlarının ayrı ayrı hesaplanmadığı 
ve istenilen bölümün tercih edilebilme imkânının olmadığı, DGS’de mezun olunan 
tüm bölümlerin puanlarının hesaplanması ve mezuniyet alanlarına göre istenilen 
bölümleri tercih edebilme imkanı sağlayacak şekilde bir düzenleme/uygulama 
yapılmasının hakkaniyete uygun olacağı değerlendirildiğinden, bahsi geçen 
konuda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Yükseköğretim Kurulunca 
halihazırda yürütülmekte olduğu anlaşılan çalışmanın ivedilikle hayata 
geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

ü Kurum, vatandaşın sesinin ve mağduriyetlerinin güçlü bir şekilde İdareye iletmesinde 
en önemli araçlardan biridir. Vatandaş şikayetlerini insan haklarına dayalı adalet 
anlayışı içerisinde, hukuka ve hakkaniyete dayalı olarak inceleyen Kurum, İdare ile 
vatandaş arasında köprü görevi görmekte olup, aynı zamanda “İnsanı yaşat ki Devlet 
yaşasın” anlayışının uygulamaya yansıması açısından önem arz etmektedir.  

ü Kurumun vatandaşın sorunlarına kolay ve hızlı çözüm üretebilmesi açısından, kurum 
ve kuruluşların Kurumla işbirliği içerisinde hareket etmesi, Kurumca talep edilen bilgi 
ve belgelerin kısa zamanda gönderilmesi ve dostane çözüm sağlanabilmesi 
bakımından olumlu bir yaklaşım içinde bulunulması büyük önem taşımaktadır. 

ü Vatandaş şikayetlerinin çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla, ilgili Bakan 
Yardımcıları, mülki idare amirleri, yerel yönetimler ile kurum ve kuruluşların üst 
düzey yetkilileri ile karşılıklı istişarelerde bulunması neticesinde, geçmiş yıllarda 
yaşanan sıkıntılar 2019 yılında tekrarlanmamış, Kurumca talep edilen bilgi ve belgeler 
İdarelerin büyük bir kısmınca hızla karşılanarak, işbirliğine açık bir tutum 
sergilenmiştir. Dolayısıyla 2019 Yıllık Raporunun TBMM Karma Komisyonunda 
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görüşülmesi sürecinde, ilk kez Kurumun bilgi ve belge taleplerine olumsuz yaklaşan 
idarelerle ilgili herhangi bir işlem/görüşme yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 

ü Kurumun kararlarına uymayan İdarelerin ifşa edilmesi hususunda ise kurum ve 
kuruluşların işleyişi ile kamu hizmetlerindeki aksaklıkların giderilmesi noktasında 
TBMM Karma Komisyon çalışmaları büyük önem arz etmektedir. 

ü Kurumun Yıllık Raporlarının TBMM Karma Komisyonunda görüşülmesi aşamasında, 
ilk kez bu yıl gerçekleştirilen “tavsiye kararlarına olumlu yaklaşan” kurumların da 
Karma Alt Komisyon toplantılarına davet edilmek suretiyle, olumlu anlamda 
yaptıkları işlemler ve çabaları dolayısıyla takdir edilmesi uygulamasına devam 
edilmesi uygun olacaktır. Zira vatandaşın sorunlarına çözüm üretebilme istek ve 
çabası içerisindeki kamu görevlilerinin, tavsiye kararlarını uygulama konusunda risk 
almaktan çekinmemesi gerekmektedir. Özellikle ilgili idare ve kamu görevlisinin 
hukuki, cezai, mali veya idari anlamda sorumluluğunun doğabileceği endişesi ve 
bürokratik yapıya takılmayacağı güvencesini hissetmesi, pratik çözümler üretebilme 
açısından önem taşımaktadır. 

ü Kurum, vatandaşın mağduriyetlerinin güçlü bir şekilde idareye iletmesinde, kamu 
hizmetlerinin verimli bir şekilde işleyip işlemediğinin denetlenmesinde ve bu suretle 
kamuoyunun nabzının tutulmasında önemli bir araç olduğundan, Kurumun kararlarına 
uymayan idarelerin ifşa edilmesi, kamudaki aksaklıkların giderilmesi açısından, millet 
iradesini yansıtmakta olan TBMM çatısı altındaki Karma Komisyon faaliyetlerinin 
ciddiyetle sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir. 

ü Kurumun tespit ettiği aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla alınan tavsiye 
kararlarına uymayan idarelere karşı, Karma Komisyon Raporunun TBMM Genel 
Kurulunda görüşülmesi, kamu adına denetim yapan Kurumun etkinlik gücüne Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetinin gücünün de ilave edilmesi anlamı 
taşıdığından, hem tavsiye kararlarının etkinliğini artıracak ve bu suretle Kurumun 
tavsiye kararlarının uygulanma oranı daha da yükselecek hem de sorunların en üst 
düzeyde ciddiyetle ele alınması nedeniyle vatandaşlarda “Devletin kendisine değer 
verdiği” algısı güçlenecektir. 
 

Karma Komisyon çalışmaları sonucu hazırlanan işbu Raporun 6328 sayılı Kanunun 22’nci 
maddesi gereğince Genel Kurulda görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına sunulması kabul 
edilmiştir. 
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             Karar No: 3   17/06/2020

  Karma Komisyon Başkanı Karma Komisyon Başkanvekili Karma Komisyon Sözcüsü

	 Mihrimah	Belma	Satır	 İsmail	Tamer	 Zülfü	Demirbağ
 İstanbul Kayseri Elâzığ  

 Karma Komisyon Kâtip Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

	 Fehmi	Küpçü	 Mehmet	Taytak	 İbrahim	Yurdunuseven
 Bolu Afyonkarahisar Afyonkarahisar

  (Toplantıya katılamadı)

 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

	 Ali	Haydar	Hakverdi	 Servet	Ünsal	 Atay	Uslu
 Ankara Ankara Antalya

   (Son oylamada bulunamadı) 

  İnsan Haklarını İnceleme

  Komisyonu Başkanı

 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

	 Pakize	Mutlu	Aydemir	 Hakan	Çavuşoğlu	 Mehmet	Ruştu	Tiryaki
 Balıkesir Bursa Batman   

   (Toplantıya katılamadı)

 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi  Karma Komisyon Üyesi

	 Erol	Kavuncu	 Oya	Eronat	 Metin	Nurullah	Sazak
 Çorum Diyarbakır Eskişehir

 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

	 İrfan	Kaplan	 Hüseyin	Yayman	 Ümit	Beyaz
 Gaziantep Hatay İstanbul

   (Son oylamada bulunamadı) 

 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

	 Mehmet	Bülent	Karataş	 Hüda	Kaya	 Mahmut	Tanal
 İstanbul İstanbul İstanbul
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 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

	 Mustafa	Sezgin	Tanrıkulu	 Aytun	Çıray	 Özcan	Purçu
 İstanbul İzmir İzmir

   (Son oylamada bulunamadı) 

 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi  Karma Komisyon Üyesi

	 Hüseyin	Avni	Aksoy	 Metin	İlhan	 Mustafa	Kendirli
 Karabük Kırşehir Kırşehir

  (Toplantıya katılamadı)

 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

	 Ahmet	Salih	Dal	 Ömer	Faruk	Gergerlioğlu	 Radiye	Sezer	Katırcıoğlu
 Kilis Kocaeli Kocaeli

 (Son oylamada bulunamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)

 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

	 Fahrettin	Yokuş	 Hakan	Kahtalı	 Gülüstan	Kılıç	Koçyiğit
 Konya Malatya Muş

  (Son oylamada bulunamadı) (Toplantıya katılamadı)

 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

	 Zemzem	Gülender	Açanal	 Aziz	Aydınlık	 Osman	Nuri	Gülaçar
 Şanlıurfa Şanlıurfa Van

  Karma Komisyon Üyesi

  Meliha	Akyol
  Yalova
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