
    

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU  

(OMBUDSMANLIK)  

  

SAYI  :  

BAŞVURU NO  : 2019/11681  

KARAR TARİHİ  : 27/08/2019  

  

DOSTANE ÇÖZÜM KARARI  

BAŞVURAN  :  

BAŞVURUYA KONU İDARE  : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  

BAŞVURUNUN KONUSU  : Silah ruhsatı talebi hk.  

BAŞVURU TARİHİ  : 25/06/2019  

  

I. ŞİKÂYETİN KONUSU  

(1) Başvuran 25/06/2019 tarihli başvurusunda özetle; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında 

657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalıştığını, aynı Bakanlığa bağlı olan Emniyet 

Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan devlet memurlarının silah taşıma ruhsatı alabildiğini, 

çalıştığı yerin terör bölgesi olduğunu belirterek; Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan devlet 

memurları gibi Jandarma Genel Komutanlığında görevli devlet memurlarına da silah taşıma 

ruhsatı verilmesini, talep etmektedir.  

II. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE DOSTANE ÇÖZÜM SÜRECİ  

(2) 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet 

üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı 

adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve 

idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu düzenlenmiştir.  

(3) 28/03/2013 tarih ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Şikâyete 

konu talebin idarece yerine getirilmesi” başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasında; inceleme 

ve araştırma devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumunun tarafları dostane çözüme davet 

edebileceği, ikinci fıkrasında şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi 

hâlinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı, “Dostane 

çözüm kararı” başlıklı 33/A maddesinde; şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine 

getirilmesi veya şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde 

dostane çözüm kararı verileceği hükmüne yer verilmiştir. 

 

(4) Kurumumuz tarafından, başvuruya talep hakkında dostane çözüme ulaşılması amacı ile 

6328 sayılı mezkûr Kanun kapsamında, 08/07/2019 tarihli ve ……. sayılı yazımız ile İçişleri  

Bakanlığı ile yazışma yapılmış olup adı geçen Bakanlıktan alınan 16/07/2019 tarihli ve ……… 

sayılı yazıda özetle; J.Gn.K.lığında görevli devlet memuru ve işçilerin Emniyet Genel 

Müdürlüğü bünyesinde görev yapan benzer statüdeki personel gibi silah taşıma ruhsatı  
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alabilmeleri için hazırlanan Yönetmelik değişiklik teklifinin Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğüne gönderildiği, söz konusu teklifin değerlendirilmesine devam edildiği ifade 

edilmiştir.  

(5) Yukarıda yer verilen cevabi yazı dikkate alındığında, başvuranın talebinin anılan İdare 

tarafından yapılan mevzuat çalışması sonucunda yerine getirileceği bilgisine yer verildiği 

görülmüştür. Bu itibarla başvuranın konuya ilişkin talebinin yapılacak mevzuat değişikliği 

sonrasında yerine getirileceği anlaşılmaktadır.   

III. KARAR  

(6) Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde; başvuruya konu talebin ilgili idare tarafından 

yerine getirileceği anlaşıldığından, Yönetmeliğin 33/A maddesinde yer alan, “Şikâyet konusu 

talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun 

taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verilir” hükmü gereğince Dostane 

Çözüm Kararı verildi.  

  

e-imzalıdır  

 Yahya AKMAN  

Kamu Denetçisi  
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