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2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA DÜZENLENEN 
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (TÜRKİYE OMBUDSMANI) 
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Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü  

Yüksek Lisans Tezi, 158 sayfa, Ocak 2013. 
 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ 

 

Halkın yöneticiler hakkındaki memnuniyetini artırmaya çalışan veya devletin 
yönetim kademesinin yasalara uygun davranmasını sağlamak için birçok denetim yolları 
bulunmaktadır. Bu denetim organlarından biri de Ombudsman denetimidir. 

Ombudsman denetimi, 1809 yılında anayasal kurum olarak ilk kez İsveç’te 
uygulanmış daha sonra da farklı ülkelerde yayılmaya başlamıştır. Halen yüzü aşkın 
ülkede uygulanmakta olan Ombudsman sistemi, ülkemizde uzun yıllar tartışılmış fakat 
yakın zamana kadar uygulama alanı bulamamıştır. Bu konuyla ilgili yapılan anayasal ve 
yasal düzenlemelerle 2012 yılında Ombudsman Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu 
adıyla ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. 

Üç bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, denetim kavramı ve Türk 
Kamu Yönetiminde denetim yolları incelenmiştir. İkinci bölümde bu denetim 
yollarından biri olan Ombudsman denetiminin tarihsel gelişimi, genel özellikleri, 
ülkelerde uygulanan farklı ombudsman türleri açıklanmış ve Avrupa Birliği başta olmak 
üzere çeşitli ülkelerden uygulama örnekleri verilmiştir. Son bölümde ise Türkiye’de 
Ombudsmanlığın kurulması için yapılan çalışmalar, yasal düzenlemeler ve uygulamaya 
geçirilmesinde karşılaşılan engeller anlatılmış, 2010 Anayasa Değişikliği ile Anayasal 
statü kazanan Kamu Denetçiliği Kurumunun, hazırlanan 6328 sayılı kanunla 
uygulamaya geçirilmesi süreci ve bu süreçte yapılan tartışmalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Denetim, Ombudsman Denetimi, Kamu Denetçiliği 
Kurumu, 2010 Anayasa Değişikliği. 
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ABSTRACT 
 

THE OMBUDSMAN INSTITUTION (OMBUDSMAN OF TURKEY) 
HELD AFTER THE 2010 CONSTITUTIONAL AMENDMENT  

 
 

Hasan Hüseyin AKKOCA 
 

Suleyman Demirel University, Master Thesis in Public Administration,  
158 pages, January 2013. 

 
Supervisor: Asst. Prof. Dr. Nilüfer NEGİZ 

 

There are many supervisory methods in order to increase the public satisfaction 
with governors or to make the state administrators abide by the laws. One of these 
supervisory methods is Ombudsman supervision. 

Ombudsman supervision as a constitutional institution was first implemented in 
Sweden in 1809 and later started to spread out to different countries. Being in practice 
over 100 countries today, Ombudsman system has been an issue of debate in our 
country for many years, but failed to obtain a field of implementation until recently. 
Through constitutional and legislatorial regulations related to the issue, Ombudsman 
Institution, as the Institution of Governmental Auditorship, was put into effect in 2012 
in Turkey. 

This study consists of three sections, the first of which investigates the concept 
of supervision and the methods of supervision in Turkish public administration. In the 
second section, the historical development, general features and different types of 
Ombudsmanship that are implemented in other countries are explained; and examples of 
implementation from various countries, especially from European Union, are given. In 
the last section, the efforts and legislatorial regulations aiming to establish 
ombudsmanship in Turkey and the hindrances encountered during its enforcement are 
examined; and the process of enforcing the Institution of Governmental Auditorship, 
which gained constitutional status through the constitutional amendment in 2010 via the 
law number 6328 and related debates during this process are discussed. 

Key Words: Supervision, Supervision of Ombudsman, Institution of 
Governmental Auditorship, 2010 Constitutional Amendment. 
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ÖNSÖZ 

 

“2010 Anayasa Değişikliği Sonrasında Düzenlenen Kamu Denetçiliği Kurumu 
(Türkiye Ombudsmanı)” başlıklı bu tez çalışması, uzun yıllardır birçok ülkede işlerlik 
kazanan Ombudsmanlık Kurumunun, Türkiye’de oluşturulması sürecini ve gelinen son 
noktayı, Dünyadaki uygulamalar ışığında Türkiye’de oluşturulan Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun 6328 sayılı kanun kapsamında hangi özellikleri taşıdığını ortaya koymak 
amacıyla hazırlanmıştır. 

 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ülkemizde ilk defa uygulamaya geçirilmiş 
olması ve henüz faaliyetlerine başlamadan Kurumun kanunu üzerinde yapılan 
tartışmaların incelenmiş olması bu tez çalışmasının önemini ve özgün değerini ortaya 
koymaktadır. 

 Bu çalışmanın oluşturulmasındaki bütün katkıları ve kılavuzluğu için başta tez 
danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ’e teşekkür ederim. Ayrıca 3139-YL-12 
numaralı bu yüksek lisans tez projesini destekleyen Süleyman Demirel Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne de desteklerinden dolayı teşekkürü bir 
borç bilirim. 
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GİRİŞ 

Modern devlet anlayışıyla birlikte toplumun devletten beklentileri de gelişme ve 

değişme göstermiştir. Toplumun beklentilerini kamu hizmeti sunarak gerçekleştiren 

devletin bu gelişmelere paralel olarak faaliyet alanı da sürekli artmış, bu faaliyetlerin 

denetlenmesi ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Devletin ve yönetimin denetlenmesi sürecinde denetim çok farklı aşamalar 

kaydetmiş, etkili ve verimli bir şekilde denetimin sağlanabilmesi için her geçen gün 

yeni fikirler ve uygulamalar ortaya atılmıştır. Bu uygulamalar doğrultusunda denetim 

türleri gelişmiş, siyasal, yargısal ve yönetsel gibi farklı yollarla yönetimin denetlenmesi 

sağlanmıştır. Bu denetim yollarına zamanla kamuoyu denetimi, uluslararası denetim, 

ombudsman denetimi gibi farklı yöntemler ve denetleme biçimleri de eklenmiş, 

yönetenle yönetilen arasındaki memnuniyetin artırılması ve haksız uygulamaların önüne 

geçilmesi amaçlanmıştır. 

Bu denetim yollarından birisi olan Ombudsman Denetimi 1809 yılında anayasal 

bir kurum olarak ilk kez İsveç’te uygulanmaya başlanmıştır. Uzun yıllar bu ülkeye özgü 

bir kurum olarak görülen ve pek dikkat çekmeyen Ombudsmanlık, daha sonraları hızlı 

bir yayılma sürecine girmiş, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bugün yüzden fazla 

ülkesinde uygulanmaya başlamıştır. Uygulandığı her ülkede bazı değişiklikler göstermiş 

olan Ombudsmanlık, ülkenin sosyal, kültürel ve idari yapısına göre farklı özellikler 

göstermektedir. İnsan haklarının korunması, vatandaşların kamu kurumları tarafından 

haksız uygulamalara maruz bırakılmaması, vatandaşın şikayetlerinin en kısa sürede 

masrafsız ve kolay ulaşılabilecek bir yetkili tarafından çözüme kavuşturulması amacıyla 

ombudsman sistemi bir çok ülkede uygulama geçirilmiştir.  

Ülkemizde de bu denetim sisteminin gerekliliği ve uygulamaya geçirilmesiyle 

ilgili tartışmalar uzun yıllar devam etmiş, 1982 yılında hazırlanan Gerekçeli Anayasa 

Önerisi ile ilk somut adım atılmış fakat bu adımlar uygulamaya geçirilememiştir. Daha 

sonra hazırlanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ve yasal düzenlemelerde ombudsman 

kurumunun gerekliliğiyle ilgili tavsiyelerde bulunulmuş, fakat bu tavsiyeler 

doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeler engellerle karşılaşmış ve uygulama alanı 

bulamamıştır. 2006 yılında hazırlanan 5521 sayılı kanun Cumhurbaşkanınca Anayasal 

dayanağı olmadığı gerekçesiyle Meclise iade edilmiş, aynı kanun 5548 değişiklik 
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yapılmadan Cumhurbaşkanına geri gönderilmiştir. Daha sonra Anayasa Mahkemesi 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununu anayasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptal 

etmiştir. 

2010 yılında Anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair bir 

kanun hazırlandı ve bu kanunda anayasanın 74’üncü maddesinde vatandaşa, Kamu 

Denetçisine başvurma hakkı verildi. Bu değişiklikle Ombudsmanlık, Türkiye’de Kamu 

Denetçiliği Kurumu adıyla anayasal statü kazanmıştır. Bundan sonra da Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu çalışmaları başlamış ve 2012 yılında kanun hazırlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Bu çalışma, denetim kavramından yola çıkarak ülkemizde uygulanan denetim 

sistemlerini incelemek, mevcut sistemlerin eksikleri üzerinde durmak ve ombudsman 

sisteminin ülkemizde uygulanması için yapılan çalışmalarla hazırlanan Kamu 

Denetçiliği Kurumunu Kanun üzerinden incelemek amacıyla hazırlanmış olup üç 

bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde genel olarak denetim kavramına değinildikten sonra Türkiye’de 

kamu yönetiminin denetlenmesinde uygulanan denetim sistemleri üzerinde durulmuştur. 

Bu denetim sistemlerinden olan siyasal, yargısal ve yönetsel denetim sistemleri ile 

kamuoyu denetimi, uluslararası denetim açıklanmış, eksiklikleri ve sakıncaları üzerinde 

durulmuştur.  

İkinci bölümde denetim sistemlerinden biri olan ombudsmanlığın ortaya çıkışı, 

gelişimi gibi tarihsel kökenleri araştırılmış, genel olarak ombudsmanlığın 

özelliklerinden, görev ve yetkilerinden, çalışma ilkelerinden ve farklı ombudsman 

türlerinden bahsedilmiş; İsveç, Finlandiya, İngiltere, Fransa ve Avrupa Birliği 

Ombudsmanlarından örnekler verilerek ülkelerde uygulama farklılıkları ortaya 

konulmak istenmiştir. 

Son bölümde ise ülkemizde yapılan ombudsmanlık çalışmaları ve Kamu 

Denetçiliği Kurumu incelenmiştir. 1982 yılından bu yana hazırlanan beş yıllık kalkınma 

planlarında, Kamu Yönetimi Araştırma Raporunda ve hazırlanan yasa tasarılarında 

ombudsmanlığın kurulması çabaları ve bu çabaların sonucu ortaya konulmuştur. Son 

olarak da 2010 yılında anayasal güvenceye sahip olan Kamu Denetçiliği Kurumunun 

yasal düzenleme ile uygulamaya geçirilmesi ve 6328 sayılı kanun maddeler halinde 
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incelenmiş, tasarı metni üzerinde yapılan Komisyon görüşmeleri ve TBMM Genel 

Kurul tutanaklarında kanuna yapılan eleştiriler ve değişiklik önerileri de madde 

incelemelerinde ortaya konulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
DENETİM VE TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN 

DENETLENMESİ 
 

1. DENETİM KAVRAMI 

1.1 Denetimin Tanımı 

Denetim sözcüğünün dilimizde eski kullanım şekli ve karşılığı "rabk" ve "rükub" 

kökünden gelen "murakabe"dir. Bu kelime; bakma, gözetim altında bulundurma, 

gözetleme; iç dünyasına dalma ve sansür anlamlarına gelmektedir (Atay, 1999: 18). 

Türk Dil Kurumu tarafından "bir işin doğru ve yönetime uygun yapılıp yapılmadığını 

incelemek, murakabe etmek, kontrol ve teftiş etmek" olarak tanımlanmıştır. 

Sayıştay’ın hazırlamış olduğu “Performans ve Risk Denetim Terimleri” adlı 

derleme yayında denetim: “Ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili olarak gerçekleşmiş 

sonuçları önceden belirlenmiş amaçlar, kriterler ve standartlara göre, tarafsız olarak 

analiz etmek ve ölçmek suretiyle kanıtlara dayanarak değerlendirmek, gelecekteki 

hataların önlenmesine yardımcı olmak, kişi ve kuruluşların gelişmesine, mali yönetim 

ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek ve 

elde edilen sonuç ve bulguları ilgililere duyurmak için uygulanan sistematik bir 

süreçtir” biçiminde tanımlanmıştır (Sayıştay, 2000: 15). Başka bir ifadeyle denetim, 

yönetimin önceden belirlenen standartları ne oranda gerçekleştirdiğini ölçmeye ve 

gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik bir işlev olduğu için bir performans ölçümü 

olarak da tanımlanabilmektedir (Günel, 1995: 18). 

Denetleme temel olarak bir izin ya da bir uygulamanın yürütülmesi ve 

sonuçlarının incelenmesi sürecini ifade ettiği için, şu sorulara cevap arama işlemi olarak 

da tanımlanabilir; "ne oldu?", "ne oluyor?" ve "ne olacak?". Denetleme faaliyetleriyle 

ne yapıldığı, nerede bulunulduğu, nasıl yapıldığı, gelinilen yere kadar nasıl ulaşıldığı ve 

gidişe göre nereye varılacağı tespit edilir (Aktuğlu, 1996: 6). 

Daha geniş bir anlatımla denetim; bir kurum, kuruluş, plan, program veya 

projenin, planlara göre uygulanmasını sağlamak amacıyla yapısı, işleyişi ve çıktılarının 

önceden belirlenmiş standartlarla uygunluk derecesinin araştırma, gözlemleme, 

sorgulama gibi yöntemlerle test edilerek karşılaştırılması, plandan uzaklaşıldığı 
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noktalarda düzeltici önlemlerinin alınması ve elde edilen bulguların sistematik bir 

biçimde değerlendirilerek ilgili taraflara iletilmesi sürecidir (Sanal, 2002: 4; Köse, 

2000: 5; Newman, 1979: 6). 

Denetimde olması gereken durum ile mevcut durumun karşılaştırması 

yapılmasından dolayı bir geri bildirim mekanizmasına ihtiyaç vardır. Yani örgütün 

gerçekleştirdiği eylemler hakkında bilgi toplayıp karar merkezlerine ileten, yönetsel 

eylemlerin istenen düzeyde gerçekleşmesi için hangi düzenlemelerin yapılmasının 

gerekli olduğuna karar vermeye yardımcı olan bir geri bildirime ihtiyaç duyulmaktadır. 

Toplanan bu bilgiler ile uygulamada gerçekleştirilen eylemler arasında bir karşılaştırma 

yapılmasına imkân sağladığı için denetim işlevini gerçekleştirmede geribildirim önemli 

bir konuma sahiptir (Ergun ve Polatoğlu, 1984: 333-335). 

Denetimin; karşılaştırma, işlev, süreç ve saptama olmak üzere temelde dört 

unsuru içerdiğinin düşünülmektedir (Atay, 1999: 21). Bununla birlikte denetimi amaç, 

verimlilik ve zaman olmak üzere üç ana unsura ayıran görüşte bulunmaktadır. Bu 

görüşe göre denetimin ilk unsuru belli amaçların bulunmasıdır. Belli bir amaca ulaşmak 

mümkün olan bir durumdur. Ama amaçlara ulaşmak tek başına yeterli değildir. 

Gereğinden fazla emek, para, malzeme, zaman harcanmışsa, yapılan iş verimli ve etken 

değildir. Dolayısıyla denetimle ilgili ikinci öğe verimliliktir. Son öğe de zamandır. Belli 

bir amaca etken bir çalışma ile ama mutlaka zamanında ulaşmak gereklidir. Bu yüzden 

zaman oldukça önemlidir (Köksal, 1974: 51). 

Zaman zaman denetimle eş anlamlı olarak teftiş, kontrol ve revizyon kelimeleri 

de kullanılmaktadır. Denetim kavramının tam olarak anlaşılabilmesi için, bu 

kavramların anlamlarına da bakmak faydalı olacaktır. Teftiş genellikle orta ve üst 

hiyerarşi basamakları ile ilgili olan kontrol için kullanılmakta, işlerin iyi yürüyüp 

yürümediğini incelemek, sorup araştırmak anlamı taşımaktadır (Aktuğlu, 1996: 2). 

Teftiş sistemi, denetimin soruşturma işlevi için kullanılmakta ve içinde 

bulunulan durum hakkında faydalı bilgiler sağlamaktadır. Teftiş, kamu işleyiş 

sisteminde yönetimin, yönetsel konum ağırlıklı olarak belli türdeki çalışanlara yüklediği 

"sevimsiz" nitelikte, "karşılıksız", "asıl işin bir parçası olmayan", onunla ilişkilendirilip 

"işin uzantısı" kılınarak ilgilinin yükümlendirildiği, geçici bir ek görev olarak da 

tanımlanmaktadır (Uluğ, 2004: 118). Ancak denetimin sadece bir soruşturmadan ibaret 
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olduğunu düşünmek ve teftiş kavramını "sevimsiz" bir durum olarak kabul etmek doğru 

değildir. Denetimin soruşturmayı içermemesi yanlış bir yaklaşım olacaktır. Bu anlamda 

teftiş gerekli bir faaliyettir. Nitekim teftiş faaliyetleri olumsuz yönetim politikalarını 

ortaya çıkarmada faydalı olmaktadır. Bu durumda yapılması gereken teftiş kavramına 

sevimsiz bir faaliyet anlamı yüklemek yerine, teftiş uygulamalarını mükemmele 

yakınlaştırmaya çalışılmalıdır. 

Soruşturma da denetim alanında önemli bir yere sahiptir. Soruşturmanın 

içeriğini oluşturan suç boyutları bakımından bir yönüyle yargı ile ilgili olduğu 

düşünülse de öncelikle, amaç ve yöntem bakımından kurumsal disiplinle ilgili olduğu 

söylenebilir (Uluğ, 2004: 117). 

Denetimle eş anlamlı olarak kullanılan bir başka kavram da kontroldür. Latince 

kökenleri "contra" ve "rotulus" olan kontrol kavramı, karşıt veya başka bir kayıt veya 

belge aracılığıyla bir şeyin doğruluğunu araştırmak ve incelemek demektedir. Ayrıca 

yön verme, yöneltme gücü, komuta etme, uygunluğu test etme, bir standartla 

uygunluğunu kıyaslayarak sapmaları ortaya çıkarma anlamlarına da gelmektedir (Çıtır, 

1987: 6). 

Diğer bir kavram olan revizyon ise genellikle kontrol için gerekli faaliyetlerden 

biri ve kontrolün bir aşaması olarak ifade edilmektedir. Kontrolün revizyonu kapsadığı 

kabul edilirse bu durumda kontrol, daha kapsamlı revizyon ise onu tamamlayıcı 

olmaktadır. Dolayısıyla revizyon; kontrol, teftiş ve denetleme için zorunlu bir gözden 

geçirme ve araştırma olarak tanımlanabilir (Aktuğlu, 1996: 3,4). 

Teftiş olarak adlandırılan denetim türü genel olarak yapılan faaliyetlerin 

soruşturmalar yoluyla mevzuata uygunluğunun denetlenmesi şeklinde yapılmaktadır. 

Halbuki denetim, yönetime önderlik ederek, onun gelişmesine yardımcı olan, etkinliğini 

arttırıcı nitelikteki faaliyetleri kapsayan bir kavramdır (Köksal, 1974: 52,53; Tortop, 

İsbir ve Aykaç: 1993: 159). Bunun yanında denetleme süreklilik gösteren ve mevcut 

durumda yapılmakta olan etkinlikler üzerinde yapılırken, teftiş tamamlanmış 

etkinliklerle ilgili olarak başvurulan bir yoldur, (Ertekin, 1998: 498) bu bağlamda, 

örgütçe benimsenen amaçların ya da üstlenilen görevlerin eksiksiz, verimli ve 

zamanında gerçekleşip gerçekleşmediğinin hiyerarşi içinde ve yaptırımlı bir şekilde 

izlenmesi olarak da tanımlanabilir (Fişek, 1975: 328). 
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Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere denetim; teftiş, 

soruşturma, kontrol ve revizyon kavramlarından farklıdır. Denetim, tüm bu kavramları 

da içinde barındıracak nitelikte olan daha kapsamlı bir kavram olarak düşünmek doğru 

bir yaklaşım olacaktır. 

Çoğu kez yanlış anlamlarda kullanılan denetim için ayrıca şunlar da söylenebilir: 

Denetim, sadece emir vermek ve memurların çalışmaları için çizilmiş bulunan statü 

içinde çalışmalarının sağlanması olarak görülmemelidir. Denetim, bir şeyin gitmesini 

istediğimiz yöne yöneltilmesi, saptanan rotaya ve zaman tablosuna uygun hareket edilip 

edilmediğinin izlenmesi ve varsa amaç ve rotadan sapmaları düzeltme işlemlerini içine 

alan bir süreçtir (Sürgit, 1983: 2’den aktaran Çıtır, 1987: 12,13). Ayrıca amaç ve 

yöntemleri içeren, genellikle bunların sonuçlarından yararlanan, çeşitli hata ve 

yolsuzlukları ve de bunların sorumlularını ortaya çıkaran bir sistemdir (Köse, 2000: 6). 

Sonuç olarakdenetim, bir örgütün amaçlarına ulaşmak için, verimli, etkili ve 

yerinde hareket ederek, mevzuata uygun olarak yönetilip yönetilmediğini, hiçbir etki 

altında kalmaksızın, her örgütün şartları ile uyumlu olarak uygun zamanlarda, 

yönetimin mevcut durumunu tarafsız bir şekilde belirleyen, aksaklıkları giderici 

çalışmalar yapan ve yönetime rehberlik eden bir değerlendirme ve kontrol aracıdır. 

1.2 Denetimin Gelişim Süreci 

İnsanlık tarihiyle eş zamanlı bir geçmişe sahip olan yönetim, amaca ulaşma 

çabasının bulunduğu her alanda söz konusu olmaktadır ve yönetimin olduğu her yerde 

denetimin de olması gerektiği bir gerçektir. Bu bakımdan denetimin tarihini de 

yönetimin ortaya çıktığı zamanlara kadar götürmek yanlış olmaz. 

Sharkansky (1991: 5’ten aktaran Köse, 1999: 64) denetimin kökenlerini M.Ö. 

3000 yıllarında Ninova kentine kadar dayandıran belgelerin olduğunu belirtmektedir. 

Bununla birlikte denetim mesleğini Eski Mısır, Yunan ve Roma Medeniyetlerinde 

kamusal hesapların sağlamaları ve kontrolü için kullanıldığını belirleyen kanıtlar da 

bulunmaktadır. İslam'ın 7'inci yüzyıldan 13'üncü yüzyıla kadar olan döneminde kamu 

denetimi kavramı daha da geliştirilmiştir. İslam halifelerinin ayrı ayrı muhasebe ve 

denetim birimleri kurduklarına dair yazılı kanıtlar da bulunmaktadır (Khan, 1995: 15). 

Bugünkü anlamda kamusal denetimin kökenlerinin ise demokrasinin doğuşu ile 

eşzamanlı olduğu söylenebilir. Demokratik gelişmenin kökeni ise mutlak iktidarların 
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sınırlandırılması ve kamusal eylem ve işlemler üzerinde halk adına denetim ve gözetim 

olanağı sağlanması için girişilen mücadelelere dayanmaktadır. Bu mücadeleler, İngiliz 

Monarklar ile Baronları arasında geçen, bugün parlamenter hükümet olarak bildiğimiz 

sonuca doğru gelişen kral ile tebaası arasında asırlarca süren iktidar mücadelesine 

dayanmaktadır (Kubalı, 1999: 33). 

Başlangıçta günlük hesapların kontrolünü yapmakla görevlendirilen ve gün 

boyunca harcamada bulunan kişiye her bir işlemin miktarı ve mahiyeti itibarıyla okunan 

hesapları dinleyerek görüş bildiren ve düzeltilmesi gereken hususları söyleyen bu kişiye 

"dinleme" kavramından hareketle denetçi (auditor) denmiştir. Zaman içinde denetçi, her 

bir hesabı kelimesi kelimesine dinleme yerine bütün işlemleri fiziki olarak doğrulama 

usulüne geçmiştir (Özer, 1992: 30). 

Kıtalar arası deniz yolları ve ticaretin gelişmesi sonrasında iş hayatında da 

gelişmeler yaşanmış, iş sahipleri malları ile birlikte şubelerini de uzak yerlere açmaya 

başlamışlardır. Bu şubelerin yaptıkları işler ve iş sonuçları hakkında bilgi edinmek 

isteyen iş sahipleri için denetim de bu anlamda bir zorunluluk haline gelmiştir (Khan, 

1995: 15). 

Örgütlerin yapısı, hizmet alanları ve çalışan görevlilerin sayısı arttıkça, etkin bir 

denetime olan ihtiyaçta artmaya başlamıştır. Özellikle savurganlığın önlenmesi, 

yolsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi ve kamu hizmetlerinde verimin arttırılabilmesi 

açısından denetimden önemli şeyler beklenmektedir (Saran, 1997: 962). 

Abbasiler döneminde denetim mekanizmaları hakkında Ortaylı (1979: 38) 

şunlardan bahsetmektedir: “Abbasiler döneminde kurulmuş olan bakanlık büroları 

arasında yer alan, posta, istihbarat, ulaştırma ve gizli teftiş işleriyle uğraşan "Divan-ı 

Berid" ve devlet işlerinde oluşan haksızlıkların giderilmesi için çalışan "Divan-ı 

Mezalim" kurumları oluşturulmuş ve bu yapılanmanın başına da "Kadı'ul-Kudat" 

getirilmiştir. Anadolu Selçuklularında da eyalet kadılarının tayin ve terfisi ile görevli 

olan "Kadı'ul-Kudat" ayrıca mali ve idari işleri denetleyen "Divan-ı İşraf" adı verilen 

benzer bir ofis de oluşturulmuştur.” 

Bizans İmparatorluğunda kent yönetimlerinde ticaret erbabının faaliyetlerini 

kontrol eden loncalar ve iktisadi hayata yön veren bütün geleneksel toplumlardaki gibi 

şehir yöneticileri ve kolluk kuvvetleri bulunmaktaydı. Bizans esnafının teftişinden 
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sorumlu "agoranomos" ve ekmekçilerin kontrolünden sorumlu olan "questor" Osmanlı 

İmparatorluğundaki "muhtesip" memurluğunun görevleriyle aynı işi yapmakta, denetim 

ve kontrol mekanizması olarak çalışmaktaydı. Bununla birlikte loncalar alışverişte ve 

imalatta düzenin ve doğruluğun sağlanması için sıkı bir denetim düzeni oluşturmuş, bu 

anlamda iç denetim faaliyetini de yerine getirmiştir (Ortaylı, 1979: 24,48). 

Osmanlı Merkezi Hükümet Teşkilatında Avrupa örneğine uygun olarak II. 

Mahmut döneminden sonra bakanlıklar kurulmaya başlamıştır. Bu kuruluşların arasında 

yazışma ve özlük şubeleri arasında teftiş birimleri de bulunmaktadır. Bu birimlerdeki iş 

ve işlemlerin yürütülmesi ile görevlendirilen personele müfettiş denmiştir. Türk Kamu 

Yönetiminde denetleme hizmetlerinin bağımsız bir birim tarafından yürütülmesine de 

bu dönemde başlanmıştır (Saran, 1997: 964). 

Sanayi devrimi sonrasında gelişimini sürdürüp bugünkü niteliğine kavuşan 

denetimle birlikte, işletmelerde meydana gelen hacimsel artış ve karmaşıklığa paralel 

olarak denetçinin işlevi ve görev alanı da genişlemiştir. Denetçiler hesapların doğruluğu 

üzerine rapor sunmanın yanında, devlet gelir ve giderlerinin kanunlara, kurallara ve 

muhasebe ilkelerine uygunluğunu da incelemeye başlamışlardır (Kubalı, 1999: 33). 

Sanayi Devriminden sonra kurulan işletmeler ise hesap hilesi, hata ve suistimalin 

önlenmesi için denetçiler istihdam etmiştir. Bu aşamada denetim özellikle İngiltere ve 

Amerika olmak üzere hükümet kademesinde yasama organlarınca da tanınmaya 

başlamıştır (Özer, 1992: 30). 

II. Dünya Savaşı'ndan sonra denetimin rolü, kapsam ve metodolojisinde hızlı bir 

gelişim meydana gelmiş, denetçilerin hata bulmaya odaklanan bakış açıları önemli 

ölçüde değişmiştir. Ayrıca bir meslek grubu olarak organize olma yolunda da ciddi 

ilerlemeler kaydedilmiştir (Kubalı, 1999: 34). Demokrasinin gelişim sürecinde sosyal 

devlet uygulamalarının kaçınılmaz hale gelmesi, devletin sosyoekonomik kalkınmada 

aktif rol alması, yönetilen konumundaki halkın yönetimden beklenti ve taleplerinin 

günden güne artması, kamusal harcamaların kapsam ve bileşiminde olduğu kadar 

denetimin niteliğinde de değişimi zorunlu kılmıştır (Köse, 1999: 65,66). 

Yönetim kuramında meydana gelen değişiklikler hiç şüphesiz denetime de 

yansımaktadır. Geleneksel yönetim kuramından, davranışçı kurama ve yönetimi sadece 

teknik ve davranışsal bir bilim olarak değil, aynı zamanda çevreyle etkileşim halinde 
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dinamik bir birim olarak gören kuramlara uzanan değişimler olmuştur. Yönetim 

kuramlarının geçirdiği evrimle paralel olarak denetim de; hata ve kusur bulmayı araç 

olmaktan çıkarıp amaç haline getiren anlayıştan uzaklaşarak, çağdaş düşüncelerin 

gelişimiyle yönetimin etkinliğini artırmak için yapıcı teknikler geliştirmeye başlamıştır 

(Kubalı, 1999: 36). 

1.3 Denetimin Aşamaları, Amaçları ve Kapsamı 

Denetimin gerçekleşebilmesi için olması gereken üç unsur bulunmaktadır. Bu üç 

unsurdan ilki belirli ilkeler doğrultusunda hazırlanmış bir planın olmasıdır. Kabul edilen 

planın, verilen direktiflerin veya belirli şekilde konulan ilkelerin mevcut olmasıdır. 

İkinci unsur ise hazırlanan bu plan ve direktiflere göre konulan ilkeler doğrultusunda 

faaliyet gösteren bir yönetim olmalıdır. Üçüncü ve son olarak da tüm bunların yanı sıra, 

denetimi gerçekleştirecek bir organ veya kişinin bulunmasıdır. Ayrıca denetim belirli 

bir planın yapılması; çalışmaların gözetimi ve rapor edilmesi; elde edilen sonuçlarla 

arzulanan sonuçların karşılaştırılması ve gerekli düzeltici faaliyetlerde bulunulması 

aşamalarının varlığı halinde söz konusu olmaktadır (Tortop, İsbir ve Aykaç, 1993: 160-

162). 

Denetim sürecinde de her süreçte olduğu gibi belirli aşamalar bulunmaktadır. 

Genel olarak dört aşamadan oluşan denetim sürecinin kat ettiği aşamalar konusunda 

farklı görüşler bulunmaktadır. 

Bu görüşlerden bir tanesine göre bir denetim faaliyetinde 4 aşama 

bulunmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla mevcut durumu tespit etmek, olması gerekenle 

olanı karşılaştırmak, olan ve olması gereken arasındaki sapmaları veya kusurları 

belirlemek farklılıkları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri belirlemek, bir yargıya ya 

da sonuca ulaşmaktır (Atay, 1999: 55-59). Ertekin (1998: 496)'e göre ise bu aşamalar; 

standartların saptanması, gerçekleşen performansın ölçülmesi, gerçekleşen performans 

ile standartların karşılaştırılması ve istenen ve gerçekleşen performans arasındaki farkın 

değerlendirilmesidir. Son olarak Newman (1979: 480) denetim sürecinin üç aşamada 

gerçekleştiğini belirtmekte ve bu aşamaları şu şekilde sıralamaktadır; stratejik 

noktalarda denetim standartları koymak, performansı denetim ve rapor etmek ve 

düzeltici önlemler almaktır. 
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Yapılan bu açıklamalardan sonra denetim konusunda şöyle bir sonuç 

çıkarılabilir;  denetimden söz edilebilmesi için öncelikle bir yönetimin ve yönetimin 

devamlılığı ve amacına ulaşabilmesi için önceden saptanmış bazı standartların 

bulunması gerekmektedir. Denetimi gerçekleştirecek personel de bu standartları dikkate 

alarak bir karşılaştırma yaparak yönetimin performansını değerlendirecektir. Yapılan 

değerlendirme sonucunda da belirlenen amaçlar ve uygulamalar arasındaki farklar 

belirlenip gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. 

Denetim sonucunda alınan düzeltme önlemlerinin alınması denetim faaliyetini 

sona erdirmez. Denetimin tam olarak başarılı sayılabilmesi için alınan düzeltici 

önlemlerin uygulanması da gerekmektedir. Bu önlemler yönetim elemanları üzerinde bir 

etki meydana getirmemişse ve en kısa zamanda gerekli görülen düzeltmeler 

yapılmamışsa amaca ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu düzeltmelerin yapılıp 

yapılmadığı yöneticiler tarafından denetlenmelidir (Çıtır, 1987: 31). 

İdare edilenlere etkin bir kamu hizmeti sağlamayı amaç edinmiş olan denetim 

düzeni sağlamanın ötesinde düzeni korumak için de kullanılmaktadır. İdarenin kendisini 

geliştirmesine ve yenilemesine olanak sağladığı için amaçlara daha iyi, verimli ve etken 

bir biçimde ulaşılmasına yardımcı olan denetim bu katkıların etkisiyle bir değer arttırma 

ve mükemmelleştirme işlevi de gerçekleştirmiş olmaktadır (Tortop, İsbir ve Aykaç, 

1993: 158; İnan, 1997: 43; Köksal, 1974: 53; Yavuzyiğit, 1995: 34). 

Bu işlevlerin yanında denetim; kurumun amaç ve politikasına açıklık getirmek, 

amaç ve politikayı geliştirmek, amaca ulaşmada ilgililere yardımcı olmak, yapılan 

çalışmaların, hizmet edilen toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde geliştirilmesine 

katkıda bulunmak, kurumla ilgili yenilik ve gelişmeleri izlemek açısından yönetime 

önemli katkılar sağlamaktadır (Saran, 1995: 67). 

Son zamanlarda en etkili denetimin yönetilenler eliyle yapılabileceği yaygın bir 

görüş haline gelmiş, yönetimde açıklık, yönetime katılma, bürokrasinin temsil 

niteliğinin geliştirilmesi, resmi bilgi ve belgelere ulaşma hakkı gibi yöntem ve 

uygulamalar denetimin çağdaş araçları olarak görülmüştür (Eryılmaz, 1993: 100). 

Denetimin amaçları arasında; olumsuzlukları gidermek için önleme, sınırlama ve 

düzeltme yapma ve reformlara gitmek yer almaktadır. Ancak denetimin yöneldiği nihai 

amaç verimlilik ve etkinliktir. Her kurum, örgüt veya işletme iyiye ulaşmayı hedeflediği 
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için verimlilik, etkinlik bir amaçtır. Ayrıca verimliliği artırmada önemli bir rol oynayan 

eşgüdüm de denetimin amaçları arasında yer almaktadır (Atay, 1999: 33-36). Denetimin 

diğer bir amacı verilmiş olan kararlarla tutarlılığı sağlamak, denetim uygulanan suje 

açısından, mevcut duruma kıyasla daha iyi ve yararlı olanı ortaya çıkarmak, 

uygulamalardaki olumsuzlukları ve farklılıkları gidermektir (Falay, 1997: 18). Bunun 

yanı sıra denetim, denetlenen birimlerdeki hata ve yolsuzluk riskini en aza indirerek, 

mal ve hizmet üretiminde daha etkin, verimli ve tutumlu yöntemlerin uygulanmasını 

sağlayan alternatifleri geliştirmeyi amaç edinmiş bir eylemdir (Köse, 2000: 6). 

Denetimin kapsamını oluşturan öğeler ise; denetimin hangi konuları 

kapsayacağı, kimlerin ne şekilde denetleneceği ve nelerin denetleneceği sorunudur. 

Bunun yanında işyerlerinin uygun olarak seçilmesi, yerleşme planlarının verimli 

çalışmayı arttırıcı yönde hazırlanması ve zamanın iyi değerlendirilmesi gibi konular da 

denetimin kapsamına girmektedir (Tortop, 1974: 28). 

 Son olarak belirtilmelidir ki kamusal denetimin kapsamı tarihsel süreç içinde ve 

ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermiştir. İlk başlarda merkezi devlet 

kuruluşlarının mali işlemlerinin incelenmesi ile başlayan kamusal denetim, 20. yüzyılda 

kamusal etkinliklerin artışıyla birlikte işlemlerdeki karmaşıklığın artması nedeniyle 

denetçinin işlev alanı genişlemiştir. Bunun yanında gelişen devlet anlayışının sonucu 

olarak eğitime, kültürel ve sanatsal faaliyetlere, çevre koruma ve geliştirme 

etkinliklerine aktarılan kamu kaynaklarının artması ve özelleştirme uygulamalarının 

etkisiyle mali yapının yanı sıra denetimin yapısı ve kapsamı da değişmiştir (Köse, 2000: 

7; Özer, 1992: 30). 

1.4 Denetimin Etkileri ve Denetim Çevresi 

Örgütsel yaşamda denetimin iki türlü etkisi vardır. Bu etkilerin ilki denetimin 

tek başına varlığının bile kamu görevlilerinin davranışlarını sürekli olarak 

düzeltmelerini sağlamasıdır. İkinci etki ise denetimin biçimsel ve yaptırıma yönelik 

etkileridir. Bu etki yapılan denetimin sonrasında oluşan raporlarda ve bunların 

sonuçlarında görülmektedir (Ertekin, 1998: 497). Ayrıca denetim varlığı ile gerek kamu 

gerekse özel kurumlarda sorumluluk duygusunu arttıran ve canlı tutan bir etki de 

göstermektedir (Özden, 2005: 16). 
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Denetim, mevcut durumu ortaya koyup, olması gerekenle karşılaştırma yapmayı 

temel amaç kabul etmektedir. Bundan dolayı da denetimi bir tür standartlara uygunluk 

arayışı olarak niteleyebiliriz. Klasik yaklaşımda ise denetimin ilk işlevi hata ve 

yolsuzlukların önlenmesidir. Diğer bir yaklaşım ise denetimi bir meslek olmaktan çok 

kalkınmanın, çağdaşlaşmanın, toplumsal refaha ulaşmanın vazgeçilmez bir halkası, 

ülkeyi geliştiren girişimcilerin itici gücü, kalkınmayı sağlayan unsurların birbiriyle 

pekişmesi kaynaşması için gerekli olan bir harç olarak değerlendirmektedir (Aytuna, 

1986: 9). 

Denetim, yönetimin öteki aşamalarına bağlı olan bir süreçtir. Diğer görevlerinde 

bilimsel yönetim ilkelerine uygun davranmayan bir yöneticinin, yönettiği kişiler ve bu 

kişilerin çalışmaları üzerinde etkili bir denetim sağlaması beklenemez. İyi düşünülmüş 

bir program, uygulanabilir politikalar ve metotlar, kaynakların düzenlenmesi, personelin 

eğitilmesi, sonuçları etkileyen unsurlardır. Dolayısıyla bu işler ne kadar iyi yapılırsa 

denetim de o kadar kolay olur (Newman, 1979: 479). 

Bir ülkenin ekonomik kalkınması, kaynaklarının akılcı kullanılmasıyla doğrudan 

ilişkilidir. Kaynakların akılcı kullanımı ise büyük oranda devletin belirlediği politika, 

plan, program ve projelere bağlıdır ve bu bağlılık kamusal denetimle sağlanır. Kamusal 

denetiminde temel olarak iki işlevi bulunmaktadır. Bu işlevlerden ilki kaynakların 

dağıtımı ile kaynak israfını önlenmek, yolsuzluk gibi durumlar sonucu oluşan kaynak 

kaybının ve kaynakların belirli kişilerde toplanmasını önlenmektir. Diğer işlev ise, 

kamu sektöründe performans yönetimini egemen kılarak, kamusal kaynakların etkin, 

verimli ve tutumlu kullanımını özendirmek, gelir ve gider dengesinin iyi kurulması için 

çaba göstermek, ulusal çıkarlar ve toplumsal beklentiler ekseninde hükümet 

politikalarını denetlemek, çağdaş kamusal denetimin temel fonksiyonlarıdır (Köse, 

1999: 81). 

Örgütler büyüdükçe yöneticinin gözetleyebileceği kişi sayısında meydana gelen 

artış da denetimde ortaya çıkan sorunlardan birisidir. Denetim çevresi ya da denetim 

alanı olarak ifade edilen bu durum yönetsel hiyerarşinin tüm kademelerinde karşımıza 

çıkmaktadır (Çıtır, 1987: 36). V.A. Graicunas tarafından (1933: 183-187’den aktaran 

Ergun, 2004: 10) yayımlanan bir yazıda ilk kez ortaya atılan denetim alanının sınırlılığı 

ilkesine göre, bir üste bağlı olan ast sayısı altıyı geçerse verimli bir denetimin 
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gerçekleştirilmesi olanaksızlaşacaktır. Dolayısıyla etkin olarak bir üstün 

denetleyebileceği ast sayısı altıyı geçmemelidir. Ancak denetim çevresinin sayıyla 

belirlenmesi doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Çünkü bu çevrenin genişliğini etkileyen 

çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bazı yöneticiler sadece kendisine doğrudan bağlı 3 ya da 

4 kişiyi komuta edebilirken, bazı yöneticilerin 10 ya da 12 kişiyi komuta edebilmektedir 

(Newman, 1979: 290). 

Bu bakış açısına göre yöneticinin denetleyebileceği astların sayısı yöneticinin 

nitelikleriyle ilgilidir. Yani kişinin etkin olarak gözetleyebileceği kişilerin sayısını 

sınırlayan faktörler esas olarak kişilerin psikolojik ve zihinsel kapasiteleriyle ilgilidir. 

Bir kişinin verimli olarak çalışabileceği belirli bir saat vardır. Bu saatler arttıkça kişi 

görevi başında kalmaya istekli olsa bile denetimdeki başarısının azaldığı gözlenecektir. 

Ayrıca her yöneticinin işine verebileceği zaman ve enerji farklılıklar gösterecektir 

(Çıtır, 1987: 37). 

Her ne kadar denetlenen kurumun ve mevcut durumun şartlarına göre denetimin 

başarısı değişebilmekte ise de denetim faaliyetinden azami faydanın elde edilebilmesi 

için, denetçilerin her birine bu şartlar dikkate alınarak, belirli bir iş yükü verilmelidir.  

Denetim alanı ilkesi, kimi kez hiyerarşide üstün konumu arttıkça, kendisine 

rapor verecek astların sayısının azalması önerisini içerecek biçimde de 

değerlendirilmiştir. Üst düzeylerde bulunan bireyler arasındaki her etkileşimin aşağı 

düzeylerdekinden daha çok istem yaratacağı tartışılmıştır. Bunun sonucunda, üst 

düzeylerde daha az etkileşim olması yani daha az sayıda astın denetlenmesinin gerekli 

olduğu sonucuna varılmıştır (Ergun, 2004: 212). 

Yöneticilerin astlar üzerindeki denetiminin etkin ve ayrıntılı bir şekilde 

yapılabilmesi için denetim alanı olabildiğince daraltılmalı ve denetlenen astların sayısı 

azaltılmalıdır. Ancak denetim alanındaki bu sınırlandırma örgütte hiyerarşik 

basamakların sayısını arttıracak, orta düzey yöneticinin çok olduğu uzun bir örgüt yapısı 

oluşacaktır. Bir örgütte böyle bir yapının bulunması, dikey iletişim sürecini artıracak, 

birçok hiyerarşik basamaktan geçecek olan bilgilerde noksanlık ve zaman kaybı 

meydana getirecektir. Tam tersi bir metot izlenerek denetim alanı geniş tutulduğunda ise 

hiyerarşik basamaklar azalacak, iletişim gecikmelerinin ve bilgi kaybının önüne 

geçilecektir. Çalışanların üzerindeki denetim baskısı hafiflediği için de personelin 
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morali yüksek olacak, daha yenilikçi ve yaratıcı yeteneklerin gelişebileceği bir ortam 

oluşturulacaktır (Türkmen, 1990: 11). 

Denetimin etkisinde azalma olmaması için yöneticilerin denetleyeceği 

personelin belli bir oranı aşmamasına özen gösterilmelidir. Denetlenecek personel sayısı 

arttıkça yöneticinin iş yükü artacak ve denetimin etkisinin azalması sorunu ile 

karşılaşılabilecektir. Bu doğrultuda denetlenecek alanın tespiti denetimin başarısında 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Dikey hiyerarşik yapılanmanın söz konusu olduğu 

yönetimlerde alanın dar tutulması hiyerarşik basamakların artışına neden olmakta, alan 

geniş tutulduğunda hiyerarşi azalmakta ancak iş yükü artmaktadır. Dikey hiyerarşik 

yapılanmanın söz konusu olduğu kamu kesimi de bu anlamda durumdan olumsuz 

etkilenmektedir (Akpınar, 2006: 34). 

Denetim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için iş dağıtımına ait belge; iş durum 

diyagramı; dairelerin yerleştirilme biçimi; yöneticinin çalışan personelden, yaptıkları 

işlerle ilgili olarak isteyebileceği rapor; kuruluşun türüne göre doldurulmuş olan 

istatistikler, personel devam kartı, diyagram, iş emirleri gibi yararlanabileceği çeşitli 

araçlar bulunmaktadır (Tortop, 1974: 28). Denetimin ve denetim faaliyetini yürüten 

kurumun başarısı için bu araçların doğru ve etkili bir şekilde kullanılması 

gerekmektedir. 

1.5 Denetimin İlkeleri 

Denetim faaliyetinin yapılacağı yönetim birimine ve yapılacak olan denetimin 

konusuna göre bazı özel denetim ilkeleri ortaya koyulabilir. Ancak genel olarak 

denetimden bahsederken uyulması gereken asgari ilkeler bulunmaktadır. Bunlar; 

bağımsızlık, yasallık, nesnellik ve dürüstlüktür. 

1.5.1 Bağımsızlık İlkesi 

Denetim sırasında denetçinin bağımsız olarak hareket edebilmesi denetim 

ilkeleri içinde en önemli olanıdır. Denetçinin, denetlenene bağımlı veya borçlu 

olmaması, denetlenene ait varlıklarla mali ilişkide bulunmaması, işinde veya kanaate 

ulaşmasında bağımsızlığını bozacak veya azaltacak herhangi bir etki altında olmaması 

yani bağımsız olması gerekir (Khan, 1995: 17). 

Denetçinin tarafsız ve dürüst hareket etmesi bağımsızlığının sağlanmasında 

önemli bir etkendir. Çünkü denetimin kalitesini, büyük ölçüde denetçinin bağımsızlığı 
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belirlemektedir ve bu bağımsızlık denetçilerin verecekleri kararlarda kamuya karşı 

sorumlu olmalarının bir sonucudur. Denetçinin denetlenen kimselerle menfaat birliğinin 

olması ise bağımsızlığı yok eden bir unsurdur (Doğruel, 1991: 6). 

Yönetim ve denetim kavramlarının birbirine karıştırılmasının önüne geçen 

bağımsızlık, denetimin etkinliğini de artıran bir olgudur. Denetimde bağımsızlığın 

ortadan kaldırılmaya çalışılması, denetim tarzına ve sonucuna karışılması denetleyenin 

inisiyatif alma serbestisini ve denetimin etkinliğini tamamen ortadan kaldırmaktadır. 

Dolayısıyla denetim biçimsel bir işleve dönüşerek yönetimle özdeşleşir (Atay, 1999: 

46). 

"Devlet denetiminin bağımsızlığı ise; statüde, yetkide, fonlarda, personelin 

alınmasında, amaçlara ulaşmada varlık ve başarı nedenidir." Bu onun tüm iç denetim 

türlerinden farklılığını ortaya koymaktadır. Devlet denetiminin bağımsızlığı aynı 

zamanda politik sistemlerde; yürütmenin, politik partilerin, baskı gruplarının ya da diğer 

güçlerin baskılarından bağımsız olarak, kamu faaliyetlerinin tarafsız ve objektif olarak 

incelenmesine yardımcı olmaktadır (Özdemir, 2001: 19). 

1.5.2 Yasallık İlkesi 

Hukuka uygunluk denetimi denetim ve denetleyen açısından özellikle kamu 

denetimleri için önemli bir ilkedir. Denetimde yasallık ya da hukukilik ilkesi iki şekilde 

ele alınabilir. Bunlar; yasallığın denetlenmesi ve denetimin hukuka uygun 

yürütülmesidir. (Atay, 1999: 46). 

Denetimin hukuka uygun yürütülmesi, yapılan denetimin önceden belirlenmiş 

hukuk kurallarına göre yapılıp yapılmadığının tespiti ile alakalıdır. Yasal olarak 

denetçinin görev alanına girmeyen konularda denetleme yapması mümkün değildir.  

Bunun yanında yönetimin faaliyetlerinin de mevcut hukuk kurallarına 

uygunluğunun denetlenmesi de bu ilke kapsamında ele alınmaktadır. 

1.5.3 Nesnellik İlkesi 

Nesnellik ilkesi kısaca olanla olması gereken arasında karşılaştırma yapılarak 

sonuca varılmasıdır. Denetçinin değerlendirmede sahip olduğu takdir yetkisinin dışına 

çıkması, görevini yerine getirirken taraf tutmaması, etki altında kalmaması, duygularına 

kapılmadan karar vermesi gerekir. Denetimde bir takım ölçütlerin bulunması da 

nesnellik açısından denetimin ön koşulunu oluşturur. Denetimin ölçütünün önceden 
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belirlenmesi denetlenenin faaliyetlerini nasıl yapması gerektiği noktasında denetçiye 

yardımcı olmakta ve denetimin nesnelliğini sağlamaktadır (Atay, 1999: 47,48). 

1.5.4 Dürüstlük İlkesi 

Denetimde en önemli ilkelerden biri de dürüstlük ilkesidir. Bağımsızlık ilkesiyle 

de ilişkilendirilen dürüstlük ilkesi, denetlenen kişilerin görevlerini gereğine uygun 

olarak yapıp yapmadığını tespit etmeye yönelik olduğu için bir bakıma mesleki 

dürüstlüğü de ölçmektedir (Atay, 1999: 48).  

Ayrıca denetim görevini yerine getiren denetçilerin dürüstlüğü, tarafsızlığı ve 

bağımsızlığı denetim faaliyetinin sağlıklı, etkin ve başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi 

için önemlidir. Denetçilerin görevlerini yerine getirirken etki altında kalmadan, objektif 

davranmaları, denetim faaliyetini, yasallık, etkinlik, verimlilik, yerindelik ve benzeri 

noktaları dikkate alarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.  

Yönetim faaliyetlerinin denetlenmesinde dürüstlük ilkesinin göz ardı edilmesi, 

tüm yönetim ve denetim faaliyetlerinde bir bozulma meydana getirecektir. Bu yüzden 

denetçilerin seçimi ve nitelikleri büyük önem arz etmektedir. 

2. TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETLENMESİ 

Kamu yönetiminin icraatlarında hukuka uygunluk ve yerindelik önem arz 

etmektedir. Özelliklekamu hizmetlerinin üretimi, sunumu ve dağıtımının kamuya yararlı 

ve verimli olması gerekmektedir. Bu hususların dikkate alınıp alınmadığıyla ilgili olarak 

da yönetim faaliyetlerinin denetlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yapılan bu 

faaliyetler üzerinde genel anlamda iki tür denetim uygulanmaktadır. Bunlar; hukuka 

uygunluk ve yerindelik denetimleridir. Hukuka uygunluk denetimini yargı organları ve 

diğer denetim mekanizmaları tarafından yerine getirilirken, yerindelik denetimi yargı 

organlarının denetim kapsamına girmemekte, diğer denetim mekanizmaları tarafından 

yerine getirilmektedir. 

Yönetim üzerinde yapılacak denetimler çeşitli yollarla yerine getirilmektedir. 

Yapılacak olan denetim, yönetsel kuruluşların kendi organları veya yönetimin dışında 

yer alan kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Yönetsel kuruluşların kendi bünyesinde 

bulunan organlar tarafından yapılmakta olan denetime "idari denetim", yasama organı 

tarafından yapılan denetime "siyasal denetim", yargı yerlerince yapılan denetime, "yargı 

denetimi", kamuoyunu oluşturanlarca yapılan denetime ise "kamuoyu denetimi", 
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uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan denetimlere de “uluslararası denetim” 

denilmektedir.Bu denetim yollarına ek olarak üzerinde geniş bir şekilde durulacak olan 

Ombudsmanlık da bu denetim mekanizmaları arasında yer almaktadır. 

2.1 Siyasal Denetim 

Siyasi organlarca yapılan denetim şüphesiz kamu yönetimi üzerinde yapılan en 

önemli denetimlerden bir tanesidir. Bu organlar, kamu yönetimlerine kullanmaları için 

çeşitli yetkiler vermekte, bu yetkilerin nasıl kullanıldığını da denetlemektedirler. Bu 

anlamda, siyasi organların kararlarını yürüten yönetim, gerçekleştirilen siyasal denetim 

aracılığıyla siyasal iktidar tarafından, hukuk kurallarına, temel amaç ve ilkelere 

uygunluk açısından denetlenmektedir. Yönetimi denetleyen bu siyasi organ, yasama 

faaliyetini yürüten meclis ve yürütmeyi gerçekleştiren hükümettir. 

Siyasal denetim denildiğinde genellikle akla gelen denetim, yasama organı 

tarafından yapılmakta olan denetimdir. Ancak siyasi denetim demek tek başına yasama 

organı tarafından yapılan denetim demek değildir. Bunun yanında ulusal düzeyde 

yasama organı ve bakanlar tarafından yapılmakta olan söz konusu bu denetim faaliyeti, 

yerel anlamda da yerel meclis üyeleri ve yerel yerinden yönetim kuruluşlarının seçilmiş 

başkan ve yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Bu anlamda, İl Genel Meclisleri, İl 

Daimi Encümenleri, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı, Köy 

Muhtar ve İhtiyar Heyetleri birer siyasal denetleme organıdır (Tortop, 1974: 31). 

2.1.1 Yasama Organının Denetimi 

Yasama organının önemli fonksiyonlarından birisi meclis denetimidir. Siyasal 

iktidarın kararlarının uygulama aracı olan idareyi denetleme görevi halk 

temsilcilerinden oluşan meclise verilmiştir. Yasama organı yani meclis, sahip olduğu bu 

yetkisini, hükümet ve bakanlıklar aracılığıyla da yerine getirmektedir (Akın, 2000: 92). 

Yargı denetimi, yönetimin hukuka uygunluğunu sağlamada en etkin ve nesnel 

denetim türü olsa da; yasama organının yaptığı denetim, özellikle devletin üst 

kademesinde oluşabilecek hukuk dışı eylemlerin engellenmesi açısından son derece 

önemlidir. Meclis denetim türlerinin çoğundason kararı yine yargı organları 

vermektedir. Buna rağmen yargı organlarının adil karar vermesine olanak sağlayacak 

ortamın hazırlanması açısından, meclis denetiminin etkisi oldukça güçlüdür (Özer, 

1999: 26). 
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Yürütme organı ve ona bağlı idarenin yasama organınca denetimi ülkemizde, 

1982 Anayasası’nın 98. maddesinde TBMM’nin “Bilgi Edinme ve Denetim Yolları” 

başlığı altında düzenlemiştir. Buna göre TBMM soru, meclis araştırması, gensoru, genel 

görüşme ve meclis soruşturması yöntemleriyle denetleme yetkisini kullanmaktadır 

(Avşar, 2007: 9). 

2.1.1.1 Soru 

Soru, siyasal denetimde ilk sırayı almaktadır. Yasama organı soru yöntemi ile 

yürütme organını siyasi yönden denetleyebilmektedir. Meclis üyelerinin, belli konularda 

bilgi edinmek için bir bakanlık örgütünün tümünün veya bir biriminin uygulamaları 

konusunda Başbakan ya da bakanlara sözlü veya yazılı soru sormalarıdır. 

TBMM İçtüzüğünün 96. maddesine göre soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş 

ileri sürülmeden, kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile 

hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir 

bakandan açık ve belli olan konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. 

Genel olarak muhalefet milletvekilleri tarafından başvurulan örgütlü, bilinçli ve 

sistematik bir denetim aracı olarak kullanılmaktadır. Soru yöntemi, ilişkin olduğu 

konuda ön araştırmalara, bilgi ve belgelere dayandırıldığı zaman yürütme ve yönetim 

üzerinde daha etkili olmaktadır (Atay, 1999: 73). 

TBMM İçtüzüğü’nün 99. maddesine göre yazılı sorunun Başbakanlığa ve ilgili 

bakanlığa gönderilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde cevaplandırılması 

gerekmektedir. Bu süre içerisinde cevaplandırılmayan sorular için TBMM Başkanı, 

Başbakanın veya ilgili bakanın dikkatini çekmek sureti ile hatırlatmada bulunur. 

Yapılan uyarıdan sonra on gün içerisinde hâlâ cevap verilmeyen soru önergeleri için 

süresi içerisinde cevaplandırılmadığı gerekçesi ile gelen kağıtlar listesinden ilan edilir. 

Hükümet cevap vereceği soru hakkında gerekli belgeleri toparlamak için TBMM 

Başkanlığına bilgi vermek şartı ile, bir ayı geçmemek üzere cevaplandırmasını 

geciktirebilir (Avşar, 2007: 10) 

2.1.1.2 Genel Görüşme 

Yürütme organını denetleme yollarından biri de genel görüşmedir. Siyasal parti 

grupları ya da belli sayıda milletvekilinin, önerisi üzerine belirli bir konuda mecliste 
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genel görüşme açılabilmektedir. Bu görüşme, hükümetin meclis önünde açıklama 

yapmaya, bir anlamda da hesap vermeye zorlayan bir denetim yoludur. Mecliste böyle 

bir genel görüşmenin yapılmasıyla kamuoyunun dikkati hükümetin bahsi geçen 

konudaki açıklamalarına çevrilmektedir. 

 Genel görüşmede, konu hakkında sadece görüşme yapılmakta, yapılan görüşme 

sonucunda hükümetin siyasal sorumluluğunu ortaya koyacak herhangi bir karar 

alınmamaktadır. Görüşmeler sırasında muhalefet partileri yaptığı eleştiriler ve öne 

sürdükleri çözüm yolları ile yürütme organı üzerinde siyasi bir denetim yapmış 

olmaktadırlar. 

Gündeme alınması kabul edilen genel görüşme önerisi sonrasında yapılan 

görüşmelere sadece önerge sahibi milletvekilleri değil, önergede imzası olmayan diğer 

milletvekilleri de katılabilmektedir. Bu açıdan genel görüşme, soru sahibi milletvekili 

ile ilgili bakan arasında geçen ve diyalog niteliği taşıyan sözlü sorudan çok daha etkin 

bir denetim aracıdır. Genel görüşmede yalnız tartışma ile yetinilir, herhangi bir karar 

alınmaz. Bu nokta genel görüşmenin sözlü soruya benzeyen ancak gensorudan ayrılan 

yanıdır. Bu yönüyle genel görüşme etkinlik derecesi açısından soru ile gensoru arasında 

yer alan bir denetim türüdür (Özbudun, 2004: 299). 

2.1.1.3 Meclis Araştırması 

Meclis araştırması TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri ile 

düzenlemiştir.  Buna maddelere göre: “Meclis araştırması Anayasanın 98. maddesinin 

üçüncü fıkrası gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yapacağı incelemedir. 

Araştırma istemi önergesi beş yüz kelimeden fazla ise önerge sahipleri beş yüz kelimeyi 

geçmemek üzere özetini eklemek zorundadır. Meclis araştırmasının açılmasında da 

genel görüşme açılmasındaki hükümler uygulanır. Meclis araştırma komisyonunun 

raporu hakkında Genel Kurulda, genel görüşme açılır” (Avşar, 2007: 10). 

Meclis araştırması, parlamento tarafından kendi bünyesinden seçilen bir 

komisyon aracılığıyla, belli bir konuda araştırma yaparak, bilgi edinmesine, 

aydınlanmasına olanak veren bir yoldur. Meclisin, araştırma açılmasına karar 

vermesinin ardından, bu araştırmanın yürütülmesi seçilecek özel komisyona verilir. Bu 

komisyon, inceleme faaliyetlerini bitirdiğinde meclise bir rapor sunar. Bu raporla ilgili 

olarak da genel kurulda genel görüşme açılır. 
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Görüşme sonunda herhangi bir karar alınmaz ve hükümet sorumlu bulunmaz. 

Yapılan araştırma, yürütmenin kusurlu yönlerini ortaya çıkarmış ise bu bulgulara 

dayanılarak bir gensoru önergesi verilmek suretiyle, hükümetin siyasal sorumluluğu 

gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde meclis araştırması, doğrudan hükümetin siyasal 

sorumluluğuna yol açacak bir denetim aracı değildir. Meclis araştırması, TBMM'ye 

kanun yapma veya hükümeti denetleme görevlerinde yardımcı olan bir araçtır 

(Özbudun, 2004: 300,301). 

Yasama organı denetim faaliyetini gerçekleştirirken, kendi içinde oluşturduğu 

ihtisas ve araştırma komisyonlarından yararlanmaktadır. Devlet faaliyetlerinin 

çoğalması ve yaygınlaşması sonrasında, parlamentoların iş hacmi genişlemiş, karar 

verilmesi gereken konulara ayrılacak süre de daralmıştır (Eryılmaz, 1993: 84). Meclis 

üye tam sayısının 550 gibi bir rakam olması nedeniyle konuların derinlemesine 

incelenememesi, zamanın kısıtlılığı ve uzmanlık ihtiyacı da bu tür komisyonların 

oluşumunu gerekli kılmıştır. Ön denetim niteliği taşıyan komisyon denetimleri, 

hazırlanan raporların meclis genel kurulunda görüşülmesinin ardından karara 

bağlanmaktadır (Köse, 1999: 68). 

2.1.1.4 Meclis Soruşturması 

TBMM İçtüzüğü’nün 107. ve 114. maddeleri arasındaki bölümde açıklanmış 

olan meclis soruşturması, TBMM tarafından Başbakan veya bakanların görevleri 

süresince gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler sonucunda cezai yönden ve kişisel olarak 

sorumlu tutulmasını konu alır. Meclis soruşturması, halen görevi ifa etmekte olan veya 

görevden ayrılmış olan başbakan ya da bakanların ceza sorumluluğunu saptamak için 

Yüce Divan'a gönderilmelerini sağlar. Soruşturma açılabilmesi için TBMM üye 

tamsayısının en az onda birinin önerge vermesi gerekmektedir. Soruşturma açılmasına 

karar verilirse bu soruşturma on beş kişiden oluşan bir komisyon tarafından yerine 

getirilir. Yapılan incelemeler sonucunda komisyon tarafından hazırlanan rapor, mecliste 

görüşülür ve gerek görülürse, üye tam sayısının salt çoğunluğunun karar vermesi 

halinde hakkında soruşturma yapılan bakan Yüce Divan'a sevk edilir. 

Meclis soruşturması, bakan veya başbakanın kişisel olarak suçlanmasından 

dolayı yürütme üzerinde gerçekleştirilen en etkili denetim araçlarından biridir. 

Anayasanın 113. Maddesinde, Yüce Divan'da verilecek karar ne olursa olsun ilgili 
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bakanın Yüce Divan'a sevk kararıyla bile bakanlığı düşer. Başbakanın Yüce Divan’a 

sevk edilmesiyle de hükümet istifa etmiş sayılır. 

2.1.1.5 Gensoru 

TBMM İçtüzüğü’nün 106. maddesinde düzenlenen gensoru, yürütme organının 

yasama tarafından siyasal olarak denetlenmesinde etkili yöntemlerden bir tanesidir. 

İçtüzüğün bu maddesine göre; “Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en 

az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.” (Avşar, 2007: 10) 

Özellikle muhalefet partileri tarafından sıkça kullanılan bir denetim aracı olan 

gensorunun amacı, ilgili bakanın veya Bakanlar Kurulu’nun siyasi sorumluluğunu 

yerine getirmediğini gerekçe göstererek görevden düşürülmesi isteğidir (Atay, 1999: 

72). 

Anayasanın 99. maddesine göre gensoru verilebilmesi için bir siyasal parti adına 

verilmeli ya da en az yirmi milletvekilinin imzası gerekmektedir. Siyasal sorumluluğa 

yol açan gensorunun gündeme gelmesi sonrasında TBMM'de yapılan görüşmelerin 

ardından güven oylamasına gidilir. Gensoru son derece etkili bir denetim aracıdır. 

Bunun en büyük sebebi, görüşmeler sonucunda muhalefet partilerinin güvensizlik 

önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güvenoyu istemi oylamaya açılır. Oylama 

sonucuna göre hükümetin düşürülmesi olasılığı vardır (Polatoğlu, 2003: 97). Fakat 

gensoru önergesi ile Bakanlar Kurulu veya bir bakanın görevden düşürülmesi çok kolay 

değildir. Meclis çatısı altında belirli bir sandalye çoğunluğuyla görev yapan hükümet, 

kendi Bakanlar Kurulu’nun veya bakanının düşürülmesine izin vermeyeceğinden dolayı 

çoğu zaman gensoru önergesinin gündeme alınması dahi söz konusu olmamaktadır. Bir 

hükümetin düşürülebilmesi için en az 226 oyun varlığının gerekliliği göz önüne alınırsa 

gensoru vasıtası ile hükümetin düşürülmesi imkansız hale gelmektedir (Özer, 2000: 49). 

Yasama organın tarafından verilen güvenoyu ile hükümeti göreve başlatması ve 

gerektiğinde güvensizlik oyu vererek düşürmesi de bir tür denetimdir. Güvenoyu, 

TBMM'nin hükümete olan güvenini ölçme veya tazeleme amacına yöneliktir. Sonucu 

itibarıyla daha çok politik bir anlam taşıyan, yürütmenin, yasama içindeki çoğunluğunu 

kullanarak muhalefeti etkisizleştirme işlevi gören güvenoyu istemi, gensoru hakkına 

karşılık, siyasal ve anayasal bir olanak olarak Bakanlar Kuruluna tanınmıştır. Gensoru 

ilgili bakanı ve hükümeti daha dikkatli olmaya, sorumluluk bilinci içinde davranmaya 
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zorlayarak gelecekteki hareket tarzına ve politikalarına sınırlandırıcı, yönlendirici ve 

belirleyici yönde bir etki yapar (Atay, 1999: 73). 

Meclis üyelerinin nitelikleri de meclis denetimi açısından son derece önemlidir. 

Zira meclis üyelerinin diğer devlet kurumlarını denetleme açısından gerekli beceri ve 

yeteneklerden yoksun olması, denetlenmesi amaçlanan kurumların meclis üyelerine 

önem vermesi bakımından eksiklik oluşturur. Bu durumda da meclis etkin bir denetim 

kurumu olmaktan uzaklaşır (Turan, 1978: 13). 

Yasama organının yaptığı bu denetim yollarından başka, 5.12.1990 tarih ve 3686 

sayılı kanunun ile insan haklarına saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle 

uygulamaların, bu gelişmelerle uyumunu sağlamak ve başvuruları incelemek üzere 

kurulmuş olan "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu" da vardır (Tan ve 

Gözübüyük, 2001: 944). 3686 Sayılı Kanun'un 5.maddesine göre İnsan Hakları 

İnceleme Komisyonu’nun bakanlıklardan, genel ve katma bütçeli kuruluşlardan, mahalli 

idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 

özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapıp ilgili kişileri çağırıp bilgi 

almak yetkileri vardır. 

Ayrıca Anayasanın 74. maddesiyle düzenlenen dilekçe hakkı ile de; vatandaşlara 

ve karşılıklılık esası gözetilmek şartıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılara kendileriyle 

veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetlerini yazı ile başvurarak yetkili makamlara ve 

TBMM'ye iletme imkânı sağlanmış ve bu yolla da idarenin denetimi sağlanmak 

istenmiştir. Bu maddenin kenar başlığı “dilekçe hakkı” iken 2010 yılında yapılan 

anayasa değişikliği ile “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” 

olarak değiştirilmiş, vatandaşların dilekçe hakkı yanında bilgi edinme ve kamu 

denetçisine başvuru yolu da açılmıştır. 

Demokratik düşüncenin gelişimiyle birlikte yönetimde, etkinlik ihtiyacının yanı 

sıra açıklık anlayışı da ön plana çıkmıştır. İletişim araçlarının, eğitim, kültür düzeyinin 

ve sosyal ilginin gelişmesiyle, yönetenlerin görev ve sorumluluklarının yeniden 

değerlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin, halkın denetim ve gözetimi altında 

yürütülmesi bir gereklilik olmuştur. Bu nedenle kamu yönetimiyle ilgili bilgi ve 

belgelerin halkın görüşüne ve kullanımına açık tutulması kaçınılmaz hale gelmiştir 

(Eryılmaz, 1999: 323). 
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Bu maksatla kişilere itiraz etme, yönetime katılma ve denetleme hakkı sağlayan 

açıklık anlayışı ile resmi belge ve bilgilere ulaşma hakkı (bilgi edinme hakkı) 

tanınmıştır. Bu hak ilerleyen yönetim anlayışı ile daha da önemli hale gelmiş, 9.10.2003 

tarihinde kabul edilen 4982 numaralı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" ile de yasal statüye 

kavuşturulmuştur. Bu kanunun 1. ve 4. maddelerine göre; Türkiye'de ikamet eden 

yabancılar ile Türkiye'de faaliyet yapan yabancı tüzel kişilerin, kendileriyle veya 

faaliyet alanlarıyla ilgili olmak şartıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bilgi ve 

belgelere ulaşabilecekleri ifade edilmiştir. 

Yasamanın, bürokrasiyi denetleme yollarından bir diğeri, milletvekillerinin, 

vatandaşların yönetimle ilgili sorunlarına yardımcı olmak için yürüttükleri hizmetlerdir 

(Eryılmaz, 1993: 85). Bu yolla parlamenterler, seçmenlerinden gelen şikâyetler 

doğrultusunda öğrendikleri yönetim uygulamalarını, ilgili bürolara başvurarak 

denetlemektedirler. 

Parlamentonun devlet harcamalarını denetleme yetkisi de bulunmaktadır. Bu 

yetki iki şekilde olmaktadır. Birincisi Sayıştay'ın TBMM adına yaptığı denetim, ikincisi 

Kesin Hesap Kanunlarını kabul etmek yoluyla geçmiş harcamalar üzerinde yapılan 

denetimdir (Turan, 1978: 16,17).Hükümetin yıllık programı olan bütçenin, uygulama 

sonrasında aldığı durumu denetlemek asıl olarak TBMM'nin görevi içinde yer 

almaktadır. Ancak meclis sürekli toplantıda bulunamayacağı için, bütçeyi meclis adına 

Sayıştay denetlemekte ve sonucu TBMM'yebildirmektedir (Ergun, 2004: 288). 

Bütçe aracılığıyla hükümet ve yönetim, harcamaların bütçe yasasına ve mali 

yasalara uygun yapılıp yapılmadığının hukuksal açıdan denetlenmesini yapmaktadır. 

Bütçe ve kesin hesap yasa tasarıları genellikle hükümetin meclisteki yeter sayıdaki 

milletvekilinin desteği sayesinde kabul edilmektedir. Bütçe yasasının reddi ise 

TBMM'nin Bakanlar Kuruluna güvenoyu vermemesi veya güvenini yitirmesi anlamına 

gelmektedir. Siyasal açıdan yürütmeye karşı tavır almak, onu etkisiz hale getirmek 

isterse, yasama organının elinde bulunan en güçlü silah bütçe yasasıdır (Atay, 1999: 

65,66). 

Yukarıda açıklanan denetim yollarından da anlaşılacağı gibi yönetimin denetimi 

için yasama organının elinde çok çeşitli araçlar bulunmaktadır. Yasaların yapımında, 

değiştirilmesinde, yürürlükten kaldırılmasında, bütçe sistemi ile ödeneklerin 
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dağıtılmasında, yasa önerilerinin görüşülmesi sırasında ve seçmen hizmetlerinin 

yürütülmesinde yasama organı kamu yönetimini denetlemektedir. Bu denetim, yasama 

tarafından hükümet veya bakanlar aracılığı ile dolaylı olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla 

hükümet ve bakanlar yasama organına karşı sorumlu olmaktadır (Eryılmaz, 1999: 303; 

Köse, 1999: 67,68). 

2.2 Yargısal Denetimi 

1982 Anayasası’nda, "Cumhuriyetin Nitelikleri" başlığı altında belirtilen sosyal 

bir hukuk devletidir. Demokratik rejimlerin temel özellikleri arasında ele alınan hukuk 

devleti; vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulundukları, devletin eylem ve 

işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistemdir. Devletin işlem ve 

eylemlerinin hukuki kurallara uyumunu sağlayan mekanizma da yargı denetimidir. 

Ülkemizde yargı denetimi adli ve idari yargı olarak sınıflandırılmıştır. Adli 

yargıdan ayrı olarak idari yargı sisteminin oluşturulma nedenlerinden biri adli 

yargıçların idare hukuku ve aktif idari hayat hakkında gerekli bilgi ve tecrübeye sahip 

olamamalarıdır. Adli yargıçların, idarenin kuruluş ve işleyişine yabancı olmaları 

nedeniyle idare karşısında çekimser ve pasif davranmalarına yani "keyfi idareye" 

meydan vermemelerine ya da aşırı derecede müdahale ederek idare alanına tecavüz 

etmelerine engel olmak amacıyla idari yargı sistemi oluşturulmuştur (Oytan, 1985: 32). 

Nitekim idare hukukunun, idarenin hukuka bağlılığını sağlamak için bulduğu en 

etkili yol idari yargı denetimidir (Ünlüçay, 2004: 3). Hukuk devleti düşüncesinin 

yerleşmesine, kişi hak ve hürriyetlerinin önem kazanmasına paralel olarak gelişen bu 

denetim sistemi (Eryılmaz, 1999: 316), idari otoritelerin işlemlerinden olumsuz olarak 

etkilenen kişilere sağlanmış olan bir haktır.  

İdarenin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemenin en iyi yolu 

yargı denetimidir. Yargı denetimi, idare ile vatandaş arasında bağımsız olarak 

denetimini gerçekleştirmektedir. Yargı denetiminin temel amacı idarenin faaliyetlerini 

gerçekleştirirken hukuk ilkelerinden ayrılmamasını ve vatandaş adına karar alırken 

vatandaşın çıkarlarını da göz önünde bulundurmasını sağlamaktır. Yargı denetiminin 

kararları kesin hüküm niteliğindedir ve bu özelliğinden dolayı da diğer denetim 

yollarından farklı olarak vatandaşa güven sağlamaktadır (Mutta, 2005: 39). 
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1982 Anayasası’nın 125. maddesinde; "idarenin her türlü eylem ve işlemlerine 

karşı yargı yolu açıktır" ifadesi yer almaktadır. Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi, 

tek başına hukukun üstünlüğünü ve vatandaşların hukuki güvenliğini sağlamakta yeterli 

değildir. Hukuk devletinin tam anlamıyla işliyor olması için yürütmenin yanı sıra 

yasama işlemlerinin de Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi gereklidir (Özbudun, 

2004: 117,118). 

Yargısal denetim, gücü elinde bulunduran yönetimin kullandığı araçları, 

yönetilenlerin aleyhine kullanmaması, halka karşı sorumsuz hareket etmemesi gibi 

demokrasiyle doğrudan ilişkili olan amaçlara ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir 

(Köse, 1999: 69). Yargısal denetim ayrıca dengeli toplum yaratılmasına ve mevcut 

sosyal yapıya saygı içinde kolektif çıkarların yönetilmesine katkı sağlar (Tortop, İsbir 

ve Aykaç, 1993: 178). 

Dünya üzerinde idarenin denetlenmesinde başlıca iki sistem uygulanmaktadır. 

Bunlar; yargı birliği ve yönetsel yargı sistemleridir. Genellikle Anglo-Amerikan ve idari 

denetimin genel yargı organları tarafından yapıldığı yargı birliği sisteminde tek bir yargı 

organı vardır ve bireyle devlet arasındaki hukuki uyuşmazlıklar genel mahkeme 

tarafından çözüme kavuşturulur. Yönetsel yargı sistemini benimsemiş Fransa ve 

Türkiye gibi ülkelerde ise yönetimin eylem ve işlemlerinden zarar gören kişiler idari 

yargı organlarına başvuruda bulunurlar. Adli mahkemeler bu tür hukuki uyuşmazlıklara 

bakmamaktadır (Eryılmaz, 1993: 96; Özbudun, 2004: 114). 

Yargı denetimi kendi içerisinde vatandaş açısından olumlu ve olumsuz bazı 

özellikler barındırmaktadır. Yargılama sonucunda verilen karar kesin hüküm niteliğinde 

olduğu ve tüm devlet organlarını kapsayarak yönetimin uyması gereken bir durum 

yarattığı için en etkili denetim yoludur. Bunun yanında dava açma süresinin geçirilmesi 

durumunda işlevini yitirdiği için işleyiş süreci açısından diğer denetim usullerine oranla 

daha katıdır. 

Her ne kadar vatandaş ve idare açısından en önemli denetim aracı olması 

yanında bu denetim türünün de aksayan yönleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; 

yargının geç işlemesi, idare için sıkıntı ve külfet oluşturması, denetim kapsamının sınırlı 

olması, başvuruların maddi yönden külfetli olması, bir danışmanın yokluğunda başvuru 

yapmanın zor olması, kişisel yararla kamu yararı arasında bir denge kuramaması, 
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dolayısıyla yönetimin işlerini ve kamu hizmetlerinin yürütülmesini güçleştirmesi gibi 

sıralanabilir. Bu olumsuzluklar yargı denetiminin aksayan ve sakıncalı yönlerini ifade 

etmektedir (Gözübüyük, 2000: 314; Yasin, 2011: 22). 

Bunlara ek olarak, kişilere sağladığı güven ve yarara karşılık zaman alması, bilgi 

gerektirmesi, pahalı ve zahmetli olması nedeniyle de bu denetim türüne sık 

başvurulmamaktadır. İdari denetimi harekete geçiren idari şikâyet yolunda; kamu 

görevlilerinin bürokratik ve umursamaz tutumları, başvuruyu savsaklamaları, şikâyete 

karşı tepki göstermeleri, idareyi ve birbirlerini savunmaları, dahası vatandaşı, idareye 

karşı gelmiş olarak görmeleri ve vatandaşlar tarafından başvurulardan sonuç 

alınamayacağının düşünülmesi bu denetim türüne olan güveni azaltmıştır (Örnek, 1989: 

251). 

Yargısal denetim, re'sen harekete geçemediği için başvuru olmadığı takdirde 

etkililiğini gösteremeyecek olan bir sistemdir. Oysa idari denetim kendiliğinden var 

olan ve her durumda işleyebilecek bir sistemdir. Bu durum politika üreticileri tarafından 

her zaman göz önünde bulundurulmalı, yargısal denetim yolunun tercih edilmeyeceği 

dikkate alınarak, idari denetime daha çok özen gösterilmelidir (Akpınar, 2006: 66). 

Yargı denetimi sadece "hukukilik denetimi" kapsamında ele alınmaktadır. İdari 

denetim ise, hukukilik denetiminin yanı sıra idari kararın alınışı ve uygulanmasında 

izlenen yönetsel politikalar, ekonomik ve toplumsal amaçlar gibi ölçütler dikkate 

alınarak yapılmaktadır (Akıllıoğlu, 1990: 6). İdari denetim, yönetimin etkililiğini iyi ve 

doğru işlemesini sağlamaya yönelen bir çeşit oto kontrol yani kendi kendini denetleme 

yöntemidir. Ayrıca idari denetim usule uygunluk, elverişlilik, verimlik ve etkililik 

amaçlarının gerçekleştirilmesini de sağlayarak, yönetimi ve yönetimin uygulamalarını 

iyileştirmektedir (Tortop, 1974: 33). 

2.2.1 İdari Yargının Özellikleri 

İdari yapının hukuka bağlı olarak kurulması ve işleyebilmesi için en etkili 

yollardan bir tanesi yargısal denetimdir. Kara Avrupası ülkelerinde uygulanan idari 

yargı sistemi, adli yargı sisteminden farklı bir şekilde idarenin eylem ve işlemlerini 

kendine özgü bir rejime göre denetlemektedir. Ülkemizde idari yargı sisteminin 

özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;  
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1) Kaynağını Anayasadan alan idari yargı sisteminde "genel görev" ilkesi 

uygulanmaktadır ve bu sistem, Danıştay biçiminde örgütlenmiştir.  

2) Yönetsel yargı alanında Danıştay ve AYİM özel görevli yüksek 

mahkemedir. 

3)  İdare Mahkemeleri de genel görevli ilk derece mahkemeleridir (Gözübüyük, 

2000: 17,18). 

Ülkemizde idari yargı sistemi 2577 sayılı kanunun 2. maddesine göre; dava 

konusu idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biriyle hukuka 

ve mevzuata aykırı olup olmadıkları incelenmekte ve aykırılıkların söz konusu olması 

durumunda yapılan işlem ve eylem edilmektedir. 

İdari yargıda idarece yapılan işlem ve eylemlerin kontrolü üç şekilde 

yapılmaktadır. Bunlar; maddi yönden denetim, nitelik yönünden denetim ve uygunluk 

denetimidir. Maddi denetimde; idarenin dayandığı olayların gerçekten meydana gelip 

gelmediğinin tespiti yapılmaktadır. Nitelik denetiminde; meydana gelen olay ile alınan 

kararlar arasında değerlendirme hatasının olup olmadığı saptanmakta, (Özer, 1992: 5,6) 

uygunluk denetiminde de alınan kararların olaylara tam olarak uyup uymadığının 

araştırılması yapılmaktadır. Olayların sadece alınan kararı doğrulamış olması ile 

yetinilmeyerek, olay ile alınan karar arasında tam olarak bir uygunluk ve ölçünün olup 

olmadığı değerlendirilmektedir (Vedel ve Delvolve, 1984: 795’den aktaran Özer, 1992: 

6). 

Mevzuatta hüküm bulunmayan işlem ve eylemin yapılmasını idarenin serbest 

seçimine bıraktığı "takdir yetkisi” alanlarının denetiminde ise; asgari, normal ve azami 

denetim olmak üzere üç yöntem uygulanmaktadır. Asgari denetimde; idarenin sahip 

olduğu takdir yetkisi asgari ölçüde denetlenmekte ve hukuki bir hatanın işlenmiş olup 

olmadığının, yetki saptırmasının bulunup bulunmadığının denetimi yapılmaktadır. 

Normal denetimde; asgari denetim unsurlarının yanında idarenin belirttiği sebeplerin, 

idari işlemin yapılması ve kararın alınması için gerekli olup olmadığı araştırılmaktadır. 

Azami denetimde de; idarenin ileri sürdüğü nedenlerin ve delillerin sübjektif olarak 

takdir edilmesi söz konusudur. Üç denetim şekline göre, takdir yetkisinin tanımı, 

kapsamı ve alanı değişmektedir. Asgari denetimde takdir yetkisi oldukça geniş iken, 
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normal denetimde, daralmakta, azami denetim de ise ortadan kalkmaktadır (Özer, 1992: 

11,12). 

Yargısal denetimin amaçlarına ulaşabilmesi ve idari eylem ve işlemlerin hukuka 

uygunluğunun sağlanabilmesi, idarenin alınan yargı kararlarını uygulaması ve bu 

doğrultuda faaliyette bulunması ile mümkün olacaktır (Ünlüçay, 2004: 6). 

1982 Anayasası’nın 138. maddesinde yargı denetiminin etkililiğini ve işlerliğini 

etkileyecek önemli noktalardan bir tanesi olan hakim bağımsızlığı konusu ele 

alınmaktadır. Bu maddeye göre; yargı, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin etkisi 

altında değildir. Hakimler görevlerini yerine getirirken sadece hukuk kurallarına uygun 

bir şekilde hareket ederler ve takdir yetkileri doğrultusunda karar alırlar. Yargısal 

denetim asıl etkisini, hakimlerin bağımsız hareket etmesi ve idarenin kararlarının 

uygulamada etkili olmasıyla gösterir. 

2.2.2 İdari Yargı Denetiminin Sınırları 

Yukarıda da bahsettiğimiz 2577 sayılı Kanun'un 2.maddesine göre idari yargı 

denetimine getirilen bazı sınırlamalar söz konusudur. Bu maddeye göre idari yargının 

yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yani 

idari yargı denetimi yapan mahkemeler; yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil 

ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarenin takdir yetkisini 

kaldıracak nitelikte yargı kararı veremezler. 

Yönetimin yargısal denetiminin amacı, yönetim mekanizmasının işleyişinden 

doğan uyuşmazlıkları kesin çözüme bağlama yetkisinin, yönetimden ayrı ve bağımsız 

bir organa verilmesidir. Asıl amacı da yönetim karşısında yönetilenlerin ve kamu 

görevlilerinin korunmasını sağlamaktır (Tortop, İsbir ve Aykaç, 1993: 178). 

Anayasanın 125. maddesinde belirtildiği üzere yönetimin yargı yolu ile denetimi 

hukuka uygunluk denetimi ile sınırlıdır. Yani hakimin idarenin işlem ve eylemleri 

üzerindeki denetimi, yönetim içindeki amirin idari işlemler üzerinde yaptığı denetimden 

farklıdır. Hakim; sadece hukuka uygunluğu denetler ve gerekli görürse iptal kararı verir. 

Bu yol hakimin bir idari üst, hiyerarşik amir durumuna gelmesini ve idarenin takdir 

yetkisini ortadan kaldırmasını önlenmek için seçilmiştir. Amir ise; işlemin mevzuata 

uygunluğunun yanı sıra yerindeliğini denetleyerek, işlemi değiştirme, düzeltme, geri 

alma ya da tamamen kaldırma yoluna gidebilir (Oytan, 1985: 45; Özer, 1992:15).  
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Ülkemizde bazı işlemler idari nitelikte olmasına rağmen yargısal denetimin 

kapsamı dışında tutulmaktadır. Kapsam dışı tutulan bu işlemler Anayasanın 90. 

maddesinde milletler arası antlaşmaları uygun bulma başlığı altında düzenlenmiştir. Bu 

maddeye göre: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun 

hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 

başvurulamaz” ibaresi yer almaktadır. 

Yargı denetimi kapsamı dışında kalan işlemlerden bir diğeri de anayasanın 125. 

maddesinde “Yargı Yolu” başlığı altında belirtilmiştir. Bu maddeye göre: 

“İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 
Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şûranın 
kararları yargı denetimi dışındadır. (…) Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terfi 
işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme 
kararlarına karşı yargı yolu açıktır.” 

2010 yılında yapılan değişikliğe kadar memurların disiplin cezalarıyla ilgili 

olarak da yargı denetimine bazı sınırlamalar bulunmakta iken yapılan değişiklikle bu 

sınırlama kaldırılmış, anayasanın 129. maddesinde “Silahlı Kuvvetler mensupları ile 

hakimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklı kalmak şartı ile disiplin kararları yargı 

denetimi dışında bırakılamaz” hükmü eklenmiştir.  

Son olarak yargı denetimi kapsamında olmayan idari işlemlerden olan ve 

HSYK’nın yapısını düzenleyen, Anayasanın 159. maddesi 2010 yılında değişikliğe 

uğramış, “Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı 

yargı mercilerine başvurulamaz” fıkrası eklenmiştir. 

2.2.3 İdari Yargı Kuruluşları 

Ülkemizde yönetsel yargı alanında yapılan düzenlemeler 1982 yılında 

yapılmıştır. Bu düzenlemeyle idare ve vergi mahkemeleri ilk derece mahkemeleri olarak 

kurulmuş, genel görevli mahkeme konumundaki Danıştay özel görevli mahkeme 

statüsüne kavuşturulmuştur. Özel görevli olarak Danıştay’ın görevi, özel görevli ilk ve 

son derece mahkemesi olarak görev yapmak ve ilk derece mahkemelerinin kararlarını 

temyiz yoluyla incelemektir. Bu göreviyle Danıştay yüksek mahkeme haline 

getirilmiştir. İlk derece mahkemelerinin bazı kararlarını itiraz yoluyla incelemek üzere 

de Bölge İdare Mahkemeleri (BİM) oluşturulmuştur (Çıtır, 1987: 57). 
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Yönetimin yargısal denetimi önceleri idari kuruluşlar tarafından yapılmaktaydı, 

ancak giderek bu kuruluşlara özerklik tanınmış ve yönetimden ayrılarak "tam" yargısal 

kuruluş durumuna getirilmiştir (Akıllıoğlu, 1990: 7). 

İdari yargı kuruluşları incelememizde ilk derece mahkemeleri olan İdare ve 

Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemeleri açıklanacak, daha sonra yüksek 

mahkeme statüsünde olan Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) ele 

alınacaktır. 

2.2.3.1 İdare ve Vergi Mahkemeleri 

2576 sayılı kanunun 5. maddesine göre idare mahkemelerinin görevleri; vergi 

mahkemelerinin ve ilk derece yargı yeri olarak Danıştay'ın görev alanına giren konular 

dışındaki iptal ve tam yargı davalarını, genel hizmetlerin yürütülmesi için yapılan idari 

sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları ve diğer 

kanunlarla verilen işleri de çözümlemektir. 

Aynı kanun 6. maddesinde ise vergi mahkemelerinin görevleri; genel bütçeye, il 

özel idarelerine, belediyelere ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali 

yükümlülükleriyle bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalara 6183 Sayılı 

‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davalara 

ve diğer kanunlarla verilen işlere bakmaktır. 

2.2.3.2 Bölgeİdare Mahkemeleri (BİM) 

6.1.1982 Tarih ve 2576 sayılı "Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 

Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun" ile Bölge İdare 

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri kanunla kendilerine verilen 

görevleri yerine getirmek üzere kurulan genel görevli bağımsız mahkemeler olarak 

belirlenmiştir. 

2576 sayılı kanunun 2. maddesine göre BİM'lerin oluşumu, bölgelerin coğrafi 

durumuna göre İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının görüşleri alınarak 

Adalet Bakanlığı tarafından kurulmakta, yargı çevreleri tespit edilmektedir. 

Aynı kanunun 8. maddesine göre BİM'ler; kendi yargı çevresindeki idare ve 

vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara yapılan itirazları incelenmekte ve 

kesin karara bağlamaktadır. Ayrıca yargı çevresi içinde yer alan idare ve vergi 
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mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamakta, 

diğer kanunlarla kendisine verilen görevleri de yerine getirmektedir. 

2.2.3.3 Askeri Yüksekİdari Mahkemesi 

Askeri Yargı, Anayasanın 145. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca 

“Askeri yargı; askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu 

mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler 

aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara 

bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 

karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür.”  

Yine Anayasanın 157. maddesinde: 

“Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş 
olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve 
eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece 
mahkemesidir. Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda 
ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.” ifadeleri yer almaktadır. 

AYİM, askeri hakim sınıfından olan ve hakim sınıfından olmayan üyelerden 

oluşmaktadır. Üyelerin seçimi 157.maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmektedir. Bu 

fıkraya göre; “Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından olan üyeleri, 

“mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oy 

ile birinci sınıf askeri hakimler arasından her boş yer için gösterilecek üç aday 

içinden;hakim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen 

subaylar arasından, Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday 

içinden Cumhurbaşkanınca seçilir” ve seçilen askeri hakim sınıfından olmayan üyelerin 

görev süresi en fazla dört yıldır. 

2010 yılında yapılan değişiklikle maddenin son fıkrası; “Askerî Yüksek İdare 

Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük 

işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla 

düzenlenir” şeklinde değiştirilmiştir. 

2.2.3.4 Danıştay 

1868 yılında “Şurayı Devlet” adıyla kurulan Danıştay, 19.yüzyılın ilk yıllarında 

başlayan ıslahat ve yenileşme hareketlerinin en önemli sonuçlarından biridir 

(www.danıştay.gov.tr, 2012). 
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1924 Anayasası’nın 51. maddesine göre Danıştay, idari dava ve ihtilafları 

çözümlemek, hükümet tarafından gönderilecek kanun tasarıları ile imtiyaz sözleşme ve 

şartnameler üzerinde düşüncelerini bildirmek ve kanunlarla kendisine verilecek 

görevleri yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Anayasa hükmü uyarınca 23 Kasım 

1925 tarihinde, 669 sayılı kanun ile "Danıştay'ın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun" çıkarılmıştır. TBMM tarafından yapılan başkan ve üye seçiminden sonra da 

Danıştay 6 Temmuz 1927'de fiilen göreve başlamıştır. Üçü idari, biri dava dairesi olarak 

kurulmuş olan Şurayı Devlete, davaların yoğunluğu nedeniyle 1859 sayılı kanunla 

sadece memur davalarına bakmakla görevli "Hususi Heyet" ve bir dava dairesi ilave 

edilmiştir. Sonraki yıllarda davaların sayısının artmasına paralel olarak ta dava 

dairelerinin sayısı arttırılmıştır (Oytan, 1985: 20,21). 

Danıştay, hem yargısal hem de idari görevleri bulunan bir yüksek mahkemedir 

(Gözübüyük, 2000: 17). İdarenin yargı yoluyla denetlenmesi görevini, idare ve vergi 

mahkemeleriyle birlikte yürütmektedir. Anayasamızın 155. maddesinde “Danıştay, idari 

mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve 

hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son 

derece mahkemesi olarak bakar.” Danıştay’ın Anayasal görevleri ise yine aynı 

maddenin 2. fıkrasında şu şekilde belirtilmiştir: “Danıştay, davaları görmek, Başbakan 

ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz 

şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük 

tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri 

yapmakla görevlidir.” Maddenin diğer fıkralarında ise Danıştay üyelerinin seçimi, görev 

süreleri belirtilmiş, üyelerin nitelikleri ve seçim usullerinin kanunla düzenleneceği 

belirtilmiştir. Bu kanun 1982 yılında kabul edilen 2575 sayılı Danıştay Kanunu’dur. 

Bu kanuna göre Danıştay, her biri 1 başkan ve yeteri kadar üyeden oluşan, 

ondördü dava, biri idari daire olmak üzere toplam 15 daireden oluşur. Bir başkan ve 

dört üyenin katılımıyla toplanan daireler salt çoğunluk ile karar alırlar ve dairelerde 

yeteri kadar tetkik hakimi bulunmaktadır. 

Bakanlar Kurulu Kararlarına karşı açılacak davalara ilk derece mahkemesi 

olarak bakan Danıştay, bu kararlara dayanılarak yapılan işlemlere karşı açılan davalarda 
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temyiz yeri olduğu için Bakanlar Kurulu Kararlarının denetiminde de etkin bir rol 

üstlenmektedir (Tekbaş, 2003: 274). 

2.3 Yönetsel Denetim 

İdarenin eylem ve işlemlerin ya da hukuksal nitelikli kararların yönetsel birimler 

tarafından, yönetsel araç ve yöntemlerle yapılan denetimine yönetsel denetim 

denilmektedir. Bu denetim sürecinin bir bölümü faal yönetim yapısı içindeki denetime 

yetkili birimlerce yerine getirilirken, bir bölümü de faal yönetim yapısı dışındaki özel 

denetim birimlerince sağlanmaktadır (Sanal, 2008: 109). Yönetsel denetim örgüt 

üyelerinin zamanında doğru yerlerde, gerekli kaynaklarla, gerekli ve doğru işleri 

yapmaları amacını güder (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 333). 

Yönetsel denetim çeşitli biçimlerde yürütülür. Bir kamu kuruluşu kendi 

içerisinde var olan başka bir kamu kuruluşunu denetleyerek kendi kendisini denetlemiş 

olmaktadır. Bunun yanında, aynı kamu kuruluşu dışarıdan farklı bir kamu kuruluşu 

tarafından da denetlenebilmektedir. Kamu kuruluşunun kendi kendisini denetlemesine 

"iç denetim", başka bir kamu kuruluşu tarafından denetlenmesine ise "dış denetim" 

denilmektedir. Kamu kurumlarının yine kendi içerisinde yer alan kurumlar tarafından 

yapılan denetime "hiyerarşik denetim", dışarıdan başka bir kamu kurumu tarafından 

yapılan denetime ise "vesayet denetimi" denilmektedir (Gözübüyük, 2010: 321). 

2.3.1 İç Denetim 

İç denetim yönetsel görevi olan kuruluşların kendi içinde oluşturulan elemanlar 

tarafından yapılan, yönetimin kendi kendini denetleme faaliyetidir. Yürütme erki içinde 

yer alan her hiyerarşinin ast hiyerarşilerini denetlemesi bir iç denetim faaliyetidir. İç 

denetim, daha çok otoriteyi sağlamaya ve düzeni korumaya yöneliktir. Hukuk 

devletinde otorite, hukuk olduğu için iç denetimin asıl amacı da hukuka uygunluğu 

sağlamaktır (İnan, 1997: 43-45). Bakanlıklara bağlı olan denetim birimlerinin, 

bakanlığa bağlı kuruluşları denetlemesi ve amirlerin astlarını denetlemesi birer iç 

denetim örneğidir. 

İç denetimden kasıt, kamu yönetimi sistemi içinde yer alan herhangi bir kurum 

veya kuruluşun hiyerarşik olarak veya oluşturduğu denetim organları aracılığıyla kendi 

birimleri üzerinde denetimde bulunmasıdır (Coşkun, 2002: 87). 
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Bu denetim biçimi;  

1) Bir kuruluşta iç kontrolün etkin ve doğru biçimde sürdürülüp 

sürdürülmediği, 

2) Kayıtların gerçek işlemleri yansıtıp yansıtmadığı,  

3) Her hiyerarşik kademenin sorumlu oldukları politika ve planları gereken 

biçimde uygulayıp uygulamadığı  

gibi konularda, denetim tekniğini bilen elemanların, iş başındaki gözlemlere dayanılarak 

yönetim adına yaptığı çalışmalardır (Sanal, 2008: 110). 

İç denetimi "hiyerarşik denetim" ve "idari teftiş" olmak üzere iki şekilde 

inceleyebiliriz. 

2.3.1.1 Hiyerarşik Denetim 

Bir kamu kuruluşu içerisinde yer alan kamu görevlileri arasında bir 

kademeleşme, başka bir deyişle ast-üst ilişkisi vardır. Bir kuruluşta, kamu görevlilerinin 

ast ve üst biçiminde örgütlenmesine “hiyerarşi” denir. Her kamu tüzelkişisi hiyerarşi 

yönünden bir bütündür (Gözübüyük ve Tan, 1998: 732). Hiyerarşik denetim ise, aynı 

kamu tüzelkişiliği içinde yer alan üst makamların, alt makamların eylem ve işlemlerini 

hem yerindelik hem de hukukilik bakımından denetlemeleridir (Gözler, 2003: 297). 

Genel yönetimde en üst durumda bulunan yönetici bakandır. Bakanla başlayan 

hiyerarşi, bakanın müsteşarı, müsteşarın ve yardımcılarının genel müdürü, genel 

müdürün ve yardımcılarının daire başkanlarını, daire başkanları ve yardımcılarının şube 

müdürlerini, şube müdürlerinin şefleri, şef ve yardımcılarının da memurları 

denetlemesiyle devam etmektedir (Akıncı, 1999: 78). 

Alt kademedeki görevliler üstlerinin emirlerine uymakla yükümlüdürler. Bu 

mevcut hiyerarşik yapı içerisinde en üstteki amirin kanunları kendi anlayışına göre 

uygulayabileceği anlamına gelmez. Amir, hiyerarşik yetkisini kanun sınırları içerinde 

kullanır, memur da hiyerarşik üstünün kanuni talimatlarına uyar ve böylece kamu 

hizmetlerinin keyfi ve kişisel görüşlerle yürütülmesi önlenmiş olur (Yustemur, 2005: 

17). 
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Hiyerarşik denetimde, üstlerin astlara yönelik denetimlerinin bir kısmı doğrudan 

görevliyi, bir kısmı da görevlinin işlemlerini konu alır. Doğrudan görevliyi konu alan 

denetimler, Devlet Memurları Kanunu'ndan doğan atama, sicil verme, yükseltme, 

hizmet yerini değiştirme, disiplin cezası verme gibi yetkilerin kullanılmasıdır. İşlemleri 

ilgilendiren denetim ise astların faaliyetlerini denetlemek, emir ve yön vermek, işlemleri 

uygulamak veya uygulanmasını geciktirmek şeklindedir (Avşar, 2007: 20). 

Hiyerarşik denetim yoluyla denetimde hizmet ve faaliyetlerin keyfi bir şekilde 

şahsi görüşler uygulanarak yapılması önlenmekte, bu hizmet ve faaliyetlerin bir birlik 

ve düzen içerisinde yapılması sağlanmaktadır. Buna karşın memura hareket serbestisi 

bırakmaması ve onu bir otomat haline getirmesi bakımından da sakıncalar arz 

etmektedir (Eroğlu, 1972: 287). 

2.3.1.2 İdari Teftiş 

Her kademedeki memurların, daha üst kademedeki yürütmeye yetkili otorite 

adına denetlenmesine “idari teftiş” denir. Burada denetlemeyi yapan Hiyerarşik denetim 

ile idari teftiş arasında ilk bakışta benzerlik olduğu düşünülebilir. Ancak aralarında 

önemli farklılıklar bulunmaktadır. En başta idari teftiş, yürütme yetkileri olmayan 

müfettişler tarafından yapılır. Bundan dolayı, hiyerarşik denetime göre idari teftiş, 

yürütmeye yetkili otorite adına yapıldığı için kurmay hizmet niteliğindedir (Özer, 1998: 

102). 

Türkiye'nin merkezi idare yapılanmasında, teftiş ve denetim hizmetlerinin; 

başbakanlık, bakanlıklar ve diğer merkezi ve yerel yönetimler bünyesinde yer aldığı 

görülmektedir. Türkiye'de idarenin denetlenmesinde ve idari soruşturmaların 

yürütülmesinde müfettişlik kurumu kullanılmaktadır (Mutta, 2005: 26). 

Yönetim içerisinde yerine getirilen teftiş hizmetinin başlıca amaçları;  

1) Yapılan çalışmaları denetlemek ve değerlendirmek,  

2) Çalışmaları daha verimli hale getirilmelerini sağlamak için ilgililere 

önerilerde bulunmak,  

3) Kurumlardaki personele, çalışmalarında ve yetiştirilmelerinde rehberlik yolu 

ile yardımda bulunmaktır.  
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Bunların yanında teftiş yoluyla, meydana gelen disipline aykırı ve yasa dışı 

olayların soruşturma ve incelemeleri de yapılır. Yapılan incelemelerin sonuçları ilgili ve 

üst kademelere iletilir (Coşkun, 2002: 102). 

İdari teftişten istenilen sonucun elde edilebilmesi için teftişin, teftiş edilenlerce 

ciddiye alınıp alınmadığı, teftiş sonucuna göre hareket edip etmedikleri ancak teftiş 

sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ayrıca müfettiş raporlarının ilgili 

otoritelerce ciddiye alınarak gereğinin yapılmasıyla mümkün olmaktadır (Mutta, 2005: 

27). 

2.3.2 Dış Denetim 

Dış denetim, denetlenenden bağımsız ve onun dışındaki başka bir birim 

tarafından hesaplar, mali tablolar ve işlemler açısından mali yönetimin düzenliliği ve 

mevzuata uygunluğu hakkında görüş bildirmek amacıyla yürütülen faaliyetlerdir (Sanal, 

2008: 111). Dış denetim; kurumun örgütsel hiyerarşisi ile ilgisi olmayan, kendi örgüt 

yapısının dışında yer alan, örgütle doğrudan ilgili ya da bağlı olmayan bağımsız denetim 

elemanlarınca yapılan bir denetimdir. Genellikle özel sektörde söz konusu olan bu 

denetim türünde, örgütün iç kontrol ve iç denetim sistemleri, mali yapıları ve buna 

ilişkin dönem sonu tabloları, yönetimin verimliliği, etkinliği değerlendirilir ve sonuçlar 

raporlanarak tüm ilgili taraflara sunulur (Köse, 2000: 17). Bu denetim biçiminde, 

denetleyen birim bir kamu denetim birimi olabileceği gibi özel nitelikli bir denetim 

birimi de olabilir (Sanal, 2002: 16). Ayrıca dış denetimin kapsamı geniş tutularak 

kamuoyu, yasama, yargı ve uluslararası denetim türleri de dış denetim kapsamına 

alınabilir (Köse, 2000: 18). 

Daha dar bir yaklaşımla ise dış denetim, bir kamu kurum ve kuruluşunun kendi 

içindeki denetim organları dışında başka bir kurum veya kurul tarafından denetlenmesi 

olarak tanımlanabilir (Aktan, 2008’den aktaran Acar, 2009: 18). 

Dış denetim iki değişik yöntemle gerçekleştirilir. Bunlardan birincisi idari 

vesayet denetimi diğeri ise Sayıştay, Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek 

Denetleme Kurulu tarafından yapılan ve özel denetim olarak nitelendirilen denetim 

yöntemidir. 
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2.3.2.1 İdari Vesayet Denetimi 

Türkiye’de yönetim "merkezi yönetim" ve "yerinden yönetim" olarak 

düzenlenmiştir. Yerinden yönetim organlarının devletin bütünlüğünü bozmaması, kamu 

hizmetlerinin yurt düzeyine yayılması ve bu hizmetlerin yürütülmesinde devletin genel 

yönetim politikasının dışına çıkılmaması için merkezi idarenin yerinden yönetim 

kuruluşları üzerinde bir denetim yetkisi vardır (Avşar, 2007: 20). 

İdari vesayet denetimini, kamu düzenini ve ülke bütünlüğünü sağlamak için, 

kamu yararı amacıyla yasaların verdiği yetkiye dayanarak, merkezi yönetim örgütünün, 

yerel yönetim ile kamu hizmeti yönetimi tüzel kişilerinin organları, işlemleri ve parasal 

kaynakları üzerindeki denetimi olarak tanımlanabilir (Kaya, 2012). 

Anayasamızın 127. maddesinin 5. fıkrasında idari vesayetin amacı ve kanuni 

niteliği düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, 

mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 

görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların 

gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari 

vesayet yetkisine sahiptir.” 

İdari vesayet kanuna dayanır ve kanunla sınırlıdır. Yani merkez bu yetkisini 

kanunda açıklıkla belirtilen yerlerde ve kanunun tayin ettiği derece ve genişlikte 

kullanır (Yücel, 2012). Vesayet denetiminde, emir ve talimat verme yetkisi ile düzeltme 

yetkisi kural olarak yoktur. Yani, vesayet makamı yerinden yönetim kuruluşunun yerine 

geçerek onun adına işlem yapamaz (Gözler, 2000: 299). 

İdari vesayet denetiminde gerçekleştirilen yerindelik ve hukuka uygunluk 

denetimleri yerinden yönetim kuruluşlarının organları, görevlileri ya da işlemleri 

üzerinde yapılmaktadır. Yerinden yönetim kuruluşlarının organları veya görevlileri 

üzerindeki vesayet denetimi, çoğunlukla organların ya da görevlilerin seçimleri, 

atanmaları, ya da seçimlerinin onaylanması, görevlerine son verilmesi gibi çeşitli 

biçimlerde olmaktadır. İşlemler üzerinde yapılan denetim ise genelde hukuka uygunluk 

ve yerindelik açısından yapılmaktadır. İşlemler üzerindeki denetim çoğu kez, ya 

işlemleri onaylama, işlemleri bozma ya da işlemlerin uygulanmasını geciktirme gibi 

yollarla olmaktadır (Tan ve Gözübüyük, 2001: 735,736). 
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İdari yapı içerisinde gerçekleştirilen hiyerarşik denetim ile idari yapı dışında 

gerçekleştirilen idari vesayet denetimi arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. 

Öncelikle vesayet denetimi yasaya dayanan ve yasa ile belirlenen bir yetkidir. Oysa 

hiyerarşik denetim yetkisinin kullanılması idarenin doğasından kaynaklanmaktadır ve 

kullanılması için yasal bir dayanağa gerek olmayan bir yetkidir (Mutta, 2005: 29). 

Ayrıca hiyerarşi aynı kamu tüzelkişiliği içindeki farklı makamlar arasındaki ilişkiyi 

ifade ederken idari vesayet farklı kamu tüzelkişilikleri arasındaki ilişkileri ifade 

etmektedir. Yönetim yapısını oluşturan hiyerarşide ast-üst ilişkileri vardır ve emir suç 

niteliğinde olmadığı sürece astlar tarafından yerine getirilmelidir. Ancak idari vesayette 

denetlenen kamu tüzel kişiliği kapsamı değişmekle beraber özerkliğe sahiptir. Yerinden 

yönetim kuruluşları için özerklik kural, denetim istisnadır (Yücel, 2012). 

2.3.2.2 Özel Denetim 

Dış denetimin bir başka biçimi de Sayıştay ve Devlet Denetleme Kurulu gibi, 

denetleme göreviyle kurulmuş özel denetim kurumlarınca yapılan denetimdir. Bu 

denetim yönteminde amaç yönetsel işleyişin hukuksallığını denetlemektir. Mevzuatın 

öngördüğü özel kurumsal ve yöntemsel yolla denetim söz konusu olduğundan buna 

"özel denetim" adı verilmektedir (Akıncı, 1999: 87).  

Bu kurumların en önemlileri Sayıştay ve Devlet Denetleme Kurulu’dur. Bu 

kurulların yanında kurum olarak da çeşitli denetleme görevi gören organlar 

bulunmaktadır. Özellikle insan hakları alanında denetim ve şikayetleri inceleyen İnsan 

Hakları Kurumu ile tezimizin konusunu oluşturan Ombudsmanlık Kurumu da 

denetleme yetkisine sahip “özel denetim” kurumlarındandır. 

2.3.2.2.1 Sayıştay 

Parlamentolar, kamu gelirlerinin toplanmasını ve harcanmasını kontrol etmek 

amacıyla kurulmuş ancak uzmanlık gerektiren ve çok zaman alıcı bir faaliyet olan 

denetim işlevlerini zaman içinde gereği gibi yerine getirememeye başlamışlardır. Bu 

nedenle parlamentonun yapması gereken denetimi, parlamento adına ve parlamentoya 

yardımcı olacak organ aracılığıyla yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç 

sonrasında da Sayıştaylar oluşturulmaya başlanmıştır (İnan, 1997: 55; Köse, 1999: 71). 

Ayrıca vatandaşların kendilerinden alınan paraların ne şekilde harcandığını bilmek 

istemesi, daha kaliteli kamu hizmeti beklentisi ve kamuda saydamlaşma arayışı ile 
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kamu gelirleri ve giderleri alanındaki çoğalma ve çeşitlenmeler, bütçe yapma ve onu 

denetleme işini bir uzmanlık haline getirmiş. Böyle bir ortamda Sayıştaylar 

demokrasinin vazgeçilmez kurumları haline gelmiştir (Köse, 1999: 72; Akbulut, 2003: 

4). 

Türkiye’de kaynağı Anayasa olan Sayıştay denetimi, meslek mensuplarının 

Anayasal ve yasal teminatlara sahip olduğu ve çoğu ülkede yargısal yetkilerle de teçhiz 

edilmiş bulunan bağımsız kuruluşlarca Parlamento adına yürütülen denetimi 

tanımlamaktadır (Akbulut, 2003: 4). 

Anayasal bir kuruluş olan Sayıştay'ın görevleri 1982 Anayasası’nın 160. 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi 

kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri 

ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve 

işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme 

bağlama işlerini yapmakla görevlidir.” 

2005 yılında yapılan bir ek düzenlemeyle mahalli idarelerin hesap ve 

işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması görevi de Sayıştay'a verilmiştir. 

Anayasa’nın 160. maddesinin son fıkrasında “Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, 

denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve 

yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir” 

hükmü yer almaktadır. Burada bahsi geçen kanun 3/12/2010 tarih ve 6085 sayılı 

“Sayıştay Kanunu”dur.  

Sayıştay’ın görev ve yetkileri 6085 sayılı kanunun 5. ve 6. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Bu maddelere göre Sayıştay’ın görevleri; 

“Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, 

yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin 

hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını 

denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin 

hükme bağlar. 
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Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.” 

Yetkileri; 

“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine 

getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli 

gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar 

hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili 

memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. 

Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu 

idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. 

Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve 

malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler 

tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin 

hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. 

Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya 

faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği 

gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir. 

Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman 

görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller 

yönetmelikle belirlenir.” 

Sayıştay'ın iki temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi dış denetim 

organı olarak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve 

işlemlerinin kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden 

incelenmesi ve sonuçlarının TBMM'ye raporlanmasıdır. İkincisi ise hesapların hükme 

bağlanmasını içeren, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal 

hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup 

olmadığına karar verilmesidir (Kuluçlu, 2006: 12). 

Sayıştay tarafından gerçekleştirilmekte olan kamu dış denetiminin amacı; 

parlamenter denetime yardım etmek yani kuvvetler ayrılığı ilkesinin işlemesini 

kolaylaştırmak, iç denetimin yetkisiz ve etkisiz kaldığı alanlarda kamu denetiminin 
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ağırlığını hissettirmek, siyasi partilere, milletvekillerine, kamuoyuna gerekli, sağlıklı ve 

doğru bilgileri sunmaktır. Ayrıca mali yükümlülük getiren yasaların ve işlemlerin 

bütçeye getireceği yük konusunda parlamentoya bilgi verip, kaynakların temini 

konusunda öneriler getirmek de Sayıştay'ın görevleri arasındadır. Kamu yönetiminin 

işleyişi, kamu maliyesinin durumu, devlet muhasebe düzeni ve işleyişi hakkında 

araştırma ve incelemeler yapmak, önemli bulduğu konularda halkı ve parlamentoyu 

aydınlatmak Sayıştay'ın üstlenmiş olduğu diğer görevlerdir. İdari reform gerektiren 

alanlarda öneriler getirip, hükümete yardımcı olmak, eğitim eksikliklerinde kadrolarını 

seferber ederek çalışmalara katılmak, bulduğu suç konularını yargı mercilerine iletmek, 

kamu maliyesini devletin bütünlüğü içinde konsolide etmek de Sayıştay denetiminin 

kapsamı içinde yer almaktadır (İnan, 1997: 52). 

Sayıştay'ın denetim ve yargılama faaliyetleri yolsuzlukla mücadele açısından da 

ikili bir işleve sahiptir. Birincisi, yapılan yolsuzlukları ortaya çıkararak faillerin 

cezalandırılmasını sağlamak, ayrıca bunların benzerlerine ve tekerrürlerine fırsat 

vermeyecek önlemlerin alınmasını sağlayarak etkili bir caydırıcı rol oynamak; ikincisi 

ise yolsuzluğu önleyecek tedbirlerin önceden alınmasını sağlamaktır. Genel olarak hata 

ve suiistimallerin tespiti klasik mali denetimle, önleyici tedbirlerin alınması ise daha 

çok risk denetimi ve performans denetimi ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır 

(Akbulut, 2003: 12,13).  

Yasama organı adına yönetimi denetleyen ve bazı durumlarda, yargı yetkisini 

kullanarak sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan1 Sayıştay; yasama, 

yürütme ve yargı erkleriyle doğrudan ilişkilidir. Yasama organı, yürütme üzerindeki 

denetimlerini büyük ölçüde Sayıştay denetimiyle yerine getirmektedir. Dolayısıyla 

yasama organlarının işlevlerini etkin ve sağlıklı şekilde yürütebilmelerinde 

Sayıştayların önemli bir rolü bulunmaktadır. Yürütmenin sınırlandırılmasında ve yasal 

çerçeve içinde kalmasındaki rolünün yanı sıra Sayıştay denetimi özellikle mali yargı 

alanında önemli katkılar sağlamaktadır (Köse, 1999: 76). 

                                                 
1 Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak beraat ya da zimmetlerine karar verebilmesi 
nedeniyle Sayıştay'a "Hesap Mahkemesi" denilmektedir. Sayıştay'ın Hesap Mahkemesi olarak işleyişi 
hakkında bilgi için bkz.:(GÖZÜBÜYÜK,2000: 60,61). 
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2.3.2.2.2 Devlet Denetleme Kurulu (DDK) 

1 Nisan 1981 tarih ve 2443 sayılı "Devlet Denetleme Kurulu Kurulması 

Hakkında Kanun"la kurulmuş olan DDK, Anayasal statüsünü 1982 yılında halk 

tarafından kabul edilen yeni Anayasa ile kazanmıştır. Anayasanın 108. maddesinde yer 

aldığı ifadeyle DDK, “idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 

yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı 

olarak” kurulmuş, “Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı 

her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki 

işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü 

inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak”la görevlendirilmiştir.  

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları ise DDK’nın görev alanı içinde değildir. 

Yargı organları, 1982 Anayasası ile tam bağımsız kılınmıştır. Yargının üstlendiği 

fonksiyonlar açısından da bu biçimde koruma altına alınması doğaldır. Gereğinde ve 

koşulları var olduğunda, Cumhurbaşkanını da yargılama hakkına sahip bu organların 

Cumhurbaşkanı tarafından denetlenmesi zaten mantıksal açıdan da mümkün değildir. 

Durumun diğer bir boyutu da anayasal açıdan zaten yargı organlarının üzerinde 

herhangi bir otoritenin oluşturulamayacağıdır (Sanal, 2003: 79). 

DDK Kurulması Hakkında Kanunun genel gerekçesinde, kamu yönetimi ile 

ilgili kurum ve kuruluşların çok çeşitli yollardan denetlenmesine rağmen, ülkemizde 

denetim konusunda aksaklıklar ve boşluklar olduğundan bahsedilmekte, özellikle artan 

siyasal istikrarsızlığın yanı sıra denetim organlarının birbirleri ile ilgili kuruluşlarla olan 

bağlantılarının ve işbirliğinin zayıflığı, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi 

bünyelerinde oluşturdukları birimlerle yapılan denetimin, iş hacmi, kaliteli eleman 

noksanlığı, siyasi ve hiyerarşik baskılar nedeniyle etkinlik gösterememesi DDK'nın 

kurulmasına gerekçe olarak gösterilmektedir (Kuyaksil, 1994: 79). 

Cumhurbaşkanının denetim yetkileri, bireysel üst denetim kapsamı içinde yer 

almaktadır. Cumhurbaşkanı bu yetkilerini doğrudan doğruya kendisi kullanabileceği 

gibi DDK aracılığıyla da kullanmaktadır. Cumhurbaşkanının doğrudan gerçekleştirdiği, 

bireysel nitelikli genel gözetim ve denetim faaliyeti Anayasanın 104. maddesinde 

"...Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını 
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gözetir" ifadesiyle belirtilmiştir. Uygulamada Cumhurbaşkanı denetim faaliyetini büyük 

ölçüde DDK'ya inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmakla yerine getirmektedir 

(Akpınar, 2006: 91). 

Dolayısıyla DDK, Cumhurbaşkanının bu yetkisini kullanmada kendisine 

yardımcı bir devlet örgütü olarak kurulmuştur. Bu çerçevede DDK'nın durumuna 

bakıldığında, Kurulun yürütme işlevi ile ilintili olmakla beraber bir yönetsel makamı 

işgal etmediği, yani yönetim örgütü içinde yer almadığı, bu nedenle herhangi bir 

makamın hiyerarşisine tabi bulunmadığı, sadece Cumhurbaşkanının yetkilerini 

kullanması sırasında ona yardımcı bir örgüt olduğu görülmektedir (Sanal, 2003: 70,71). 

Kurulun görev alanına giren kuruluşlar hakkında her türlü inceleme, araştırma ve 

denetleme yapabilir ama bunun için Cumhurbaşkanınca açıkça görevlendirilmesi 

gerekir. Başka bir deyişle, kurul kendiliğinden harekete geçemez. Kurul adına yapılacak 

inceleme, araştırma ve denetlemelerde, ilgili kuruluş ve kişiler istenecek her türlü bilgi 

ve belgeyi vermekle yükümlüdürler. DDK, yapılan denetim faaliyetlerinin sonuçlarını 

Cumhurbaşkanına sunmadan önce geçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bir rapor 

hazırlamakta ve kurul içinde görüşerek karara bağlamaktadır. Ancak kurulun hazırlamış 

olduğu bu rapor, kamu kuruluşlarını bağlayıcı nitelik taşımamakta sadece bir ön rapor 

ve ihbar özelliği göstermektedir (Tan ve Gözübüyük: 2001: 937). 

Türkiye'ye özgü bir denetim birimi olan ve diğer ülkelerde benzeri bulunmayan 

DDK'nın gerekliliği, Türkiye'deki akademik çevrelerce tartışma konusu yapılmaktadır. 

Kimi akademisyenler, bu yüksek denetim birimini olağanüstü dönemlerin ürünü bir 

yapılanma olarak görmekte ve işlevini tamamladığı, hatta kamu yönetiminin 

sorunlarının çözümüne katkı anlamında hiçbir çalışma yapmadığı için kaldırılması 

gerektiğini ileri sürmektedir (Sanal, 2003: 65). 

2.4 Kamuoyu Denetimi 

Günümüzde siyasal sistemler ve siyasal iktidarlar, yönetim faaliyetlerinin ve 

işlemlerinin demokratik olması çabası içindedirler. Bu nedenle yönetenler, yapacağı 

işlemler ve alacağı kararlardan önce, yönetilenlerin ya da onları temsil eden örgütlerin 

görüşünü almak ve gerekirse onları kararlara ortak etme eğilimindedir (Mutta, 2005: 

54). 
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Kamuoyu, kamu yaşantısı ile ilgili olan tartışmalı bir sorun karşısında, bu 

sorunla ilgilenen kişiler grubunun veya gruplarının taşıdıkları kanaatlerin anlatımlarıdır. 

Bu anlatımlar, hem çoğunluk hem de azınlık kanaatlerini içine alır. Sorunlar karşısında 

halkın düşünüşü, halkın taşıdığı kanı olarak da tanımlayabileceğimiz kamuoyu 

kuşkusuz yönetim üzerinde etkili bir araçtır (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 329). Bir başka 

ifadeyle kamuoyu, "belli bir zamanda belli bir tartışmalı sorun karşısında bu sorunla 

ilgilenen kişi ve gruplarda hakim olan fikir ve düşünceler" şeklinde tanımlanabilir 

(Mutta, 2005: 56). 

Kamuoyu denetimi idarenin faaliyetlerinin halk tarafından izlenerek haksız 

eylem ve işlemlere tepki gösterilmesini ifade etmektedir. İdareyi zorlayıcı yönü 

olmayan kamuoyu denetimi iletişim imkanlarının geliştiği günümüzde giderek etkili 

hale gelmektedir (Avşar, 1999: 28). 

İletişim araçlarının gelişmesi ve basın yoluyla idari eylem ve işlemlerin vatandaş 

tarafından öğrenilmesi kolaylaşmış, bilgiye ulaşmada bürokratik yolların azaltılması 

sağlamıştır. Basın, halkın idareyi denetlemesinde önemli bir rol oynamaktadır ve 

kamuoyunu temsil eden vasıta olarak idare edenle idare edilenler arasında bir nevi 

aracıdır. Basın bir taraftan idareye halkın dilek ve şikâyetlerini duyururken, diğer 

taraftan da idarenin aldığı karar ve tedbirleri kamuoyuna ulaştırır. Basın yolu ile 

öğrendiği herhangi bir dilek veya şikayeti değerlendirmeyen, denetim mekanizmasını 

ona göre hareket ettirmeyen bir idari makam, keyfi hareket ve davranışları sebebi ile 

kamuoyunun güvenini kaybeder. Bağlı bulunduğu hizmet teşkilatının başında yer alan 

bakanın itibarı sarsılır ve hatta sorumluluğu bahis konusu olabilir (Eroğlu, 1972: 301). 

Kamuoyu denetimi, yönetsel işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamada önemli 

bir işleve sahiptir ve siyasal iktidara egemenliğin halkta olduğunu hatırlatır. İdari 

işlemler ve kararlar büyük ölçüde tek yanlılık ve gizlilik esasına tabidir. Kararlardan 

etkilenen bireylerin bir araya gelerek tepki göstermeleri, yanlış buldukları bir 

uygulamanın düzeltilmesi için görüş bildirmeleri ve bu yönde baskı yapmaları 

yönetimin etkili bir biçimde denetlenmesini sağlar (Akıncı, 1999: 69). 

Kamu yönetimi toplumsal amaçlara ulaşmak için insan gücü ve kaynakların 

yönlendirilmesi ile ilgilenir ve bunun için çeşitli eylemlerde bulunur. Bu eylemlerden 

kimisi halk tarafından olumlu karşılanırken, kimisine karşı olumsuz bir tutum 
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takınılmaktadır. Toplumsal amaçlara ulaşmak için girişilen eylemlere halkın tepkisi 

olumlu olduğunda yönetim bundan güç alıp eylemini sürdürecek, olumsuz olduğunda 

ise eylemlerinde bazı değişiklikler yapma gereğini duyacaktır. Bu nedenle kamuoyu 

denetimi dendiğinde halkın yönetimin eylemlerine karşı takındığı tutumun, yönetimi 

etkilemesini ve bu anlamda ortaya çıkan bir denetim anlaşılmalıdır (Demirel, 2003: 95). 

Bu denetim yönteminde, bireylerin tek tek veya toplu olarak yazılı, sözlü veya 

gösteri yaparak veya kamu mallarından veya bireysel imkanlarından yararlanarak fikir 

ve düşüncelerini, idarenin yanlış buldukları eylem ve işleminin geri alınmasını, 

sonuçlarının tazminini, eylem ve işlemin kendi istekleri doğrultusunda yeniden 

düzenlenmesini istemeleri, bunun için de kamu makamlarını uyarma, kınama, protesto, 

aydınlatma, etkileme vb. yöntemleri kullanmaları sık karşılaşılan durumlardır. 

Kamuoyunun rahatsızlık duyduğu konularda uyarı için umumi yerlerde broşür, duyuru, 

bildiri dağıtılması, bunların posta kutusuna bırakılması, umumi yerlerde bağış, yardım 

toplanması, posterlerin, sembollerin asılması, yurttaşlık hakları gösterileri ve boykotlar, 

grevler gerçekleştirilmesi de bu çerçevede ele alınmaktadır. Yine, kamuoyu 

denetiminde bireysel hareketlerin de yönetim üzerinde etkisi olmakla birlikte daha çok 

sivil toplum örgütlerinin, geniş kitlelerin etkisi olmaktadır (Avşar, 1998: 28,29). 

Kamuoyu her zaman yönetimin eylemlerine ilişkin olarak oluşmaz. Onun belli 

bir sorunun çözümüne ilgisiz kalması karşısında da kamuoyu oluşabilir (Amcaoğlu, 

2002: 32).  

Kamuoyu denetiminin etkinliği; 

• Özerk ve özgür örgütlerin varlığı  

• Bilinçli kamuoyuna sahip olması 

• Basın ve yayın araçlarının bağımsızlığıile yakından ilişkilidir (Erdoğmuş, 

2006: 25). 

2.5 Uluslararası Denetim 

Küreselleşme ile birlikte ülkeler arası ilişkiler yoğunlaşmıştır. Ülkelerin karar 

almalarında ve bu kararları uygulamalarında iç dinamiklerle birlikte dış faktörler de 

önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla ülke içinde cereyan eden hadiselere muhtelif 
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saiklerle yabancı devletler veya uluslararası kuruluşlar müdahil olmaktadır (Kuluçlu, 

2006: 8). 

İnsan haklarına saygı, çevrenin korunması, demokrasi, terör gibi uluslararası 

nitelik kazanan ve ulus düzeyinde çözülemeyeceği düşünülen konular, uluslararası 

örgütlenmeler aracılığıyla çözümlenmeye çalışılmaktadır. Her geçen gün önemi artan bu 

yöndeki örgütlenmeler, baskı aracı olarak, örgüt kapsamında yer alan ülkelerin ulusal 

politikalarına yön vermekte ve uluslararası denetimi de beraberinde getirmektedir. 

Uluslararası örgütlenmeye farklı bir boyut kazandırmış olan AB, uyum süreci 

çerçevesinde üye devletlerin hukuksal, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal yapılarını, 

bütünleşmeye uygun hale getirmelerini istemektedir. Bu maksatla da ülke politikalarının 

oluşumunu etkilemektedir (Akpınar, 2006: 40). 

Küreselleşme sürecinde herhangi bir bölgede yaşanan gelişme, dünyanın diğer 

bölgelerini de etkilemektedir. Küresel sistemin herhangi bir alt sisteminde görülen 

aksama ya da kötü gidiş, küresel sistemim tümünü etkilemektedir. Bu karşılıklı 

etkileşim, denetimde ulusallığın yeterli olmadığını ve küresel yaklaşımların gerekli 

olduğunu göstermiştir (Köse, 2004: 55). Bu da denetimin evrensel nitelik kazanmasını 

sağlamıştır. 

Türkiye’nin son dönemlerde yoğunlaşan Avrupa Birliği hedefiyle birlikte 

yönetenlerin iş ve eylemlerine uluslararası kamuoyunun vereceği tepkiler önemli 

sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum idarelerin iş ve eylemlerinde hukuk ilkelerine uyum 

hususunda daha duyarlı olmalarını netice vermektedir (Kuluçlu, 2006: 8). 

Anayasada uluslararası sözleşmelerin, iç hukuk statüsüne yönelik olarak 

getirilen hükümleri, bu denetim türünün yönetim üzerinde güçlenmesini sağlamıştır. 

İlgili hüküm ile uluslararası sözleşmelerin iç hukukun bir parçası olması, ayrı bir 

düzenleme yapılmasına gerek kalmadan kendiliğinden uygulanması ve Anayasaya 

aykırılıklarının ileri sürülememesi durumları uluslararası sözleşmeleri yasalardan daha 

ayrıcalıklı hale getirmiştir (Köse, 1999: 74). 

Anayasamızın 90. maddesinde belirtildiği üzere; milletlerarası bir antlaşmaya 

dayanan uygulama antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan 

ekonomik, ticari, teknik veya idari antlaşmaların TBMM tarafından uygun bulunma 



48 
 

zorunluluğu yoktur. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar da 

kanun hükmündedir ve Anayasaya aykırılıkları ileri sürülemez. 

Yönetimin bu şekilde uluslararası organlarca denetimi, önemli sonuçlar 

doğurmaktadır. Sözleşmeci devletin, ilgili organların kesin kararına uymaması 

durumunda ağır yaptırımlara maruz kalabilmesi söz konusu olmaktadır. Bunun da 

ötesinde aykırı davranışlar sergilendiğinde ülkenin itibarı da zedelenmektedir. Bu 

yüzden uluslararası denetim mekanizmalarının işletilmesine yönelik kişisel girişimlerin 

artması ve bu bilincin toplum içinde yerleşmesi, yönetimin işleyişinde hukuka uygunluk 

ve kişisel haklara saygı açısından büyük gelişmelere neden olmaktadır (Özer, 1998: 

157). 

Ancak uluslararası siyasal denetim araçları her zaman olumlu sonuçlar 

vermemektedir. Nitelikleri tartışmalı olan denetim mekanizmaları çeşitli amaçlar için 

kullanılmaktadır. Örneğin gelişmiş ülkelerce azgelişmiş ülkelere verilen dış yardımlar, 

büyük ölçüde siyasal etki ve denetim sağlama amacı gütmektedir. Dış yardım ve kredi 

mekanizması da bu bağımlılığı arttırarak gelişmekte olan ülkelerin karar mercilerini 

ülke sınırları dışına çıkarmaktadır. Özelikle yoğun dış borç yükü altına girmiş ülkelerin 

temel ekonomi politikaları uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlarca saptanmakta, 

uygulaması da bu kuruluşlarca denetlenmektedir (Köse, 2004: 42-46). 

2.6 Ombudsman Denetimi 

Ombudsmanlığın tanımlanması, ortaya çıkışı, gelişimi, özellikleri, görevleri, 

yetkileri, statüsü ve ülke örnekleriyle ilgili geniş bilgi çalışmamızın ikinci bölümünde 

detaylı bir şekilde ele alınacağından bu başlık altında ayrıntıya girilmeyecektir. 

Kamu yönetimini denetleyen modern bir kurum olarak tanımlayabileceğimiz 

Ombudsmanlık Kurumu, yönetimin hukuk dışına taşan, hakkaniyete uymayan, yasaların 

yanlış yorumlanması sonucu amacından sapan uygulamalarını hukuk devleti adına filtre 

eden, ıslah eden, ayrıca hukuk devletine olan inancı ve saygıyı pekiştiren bağımsız bir 

kamu otoritesidir (Akıncı, 1999: 265). 

İdarenin denetlenmesinde etkili olduğu kabul edilen ve ilk ortaya çıktığı ülke 

olan İsveç’te uzun yıllardır faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirmesine rağmen 

diğer ülkelerin pek dikkatini çekmeyen ombudsmanlık, 1950’li yıllara kadar İsveç’e 

özgü bir kurum olarak görülmekte, farklı ülkelerde uygulama alanı bulamamaktadır. II. 
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Dünya Savaşı sonrasında devletin üstlendiği işlevlerin çoğalması, halkın eğitilmesi, 

yönetime katılmanın artması ve insan haklarının korunması konusunda oluşan ilgi, 

ombudsmanlığın gelişmesine yardımcı olmuş, ve ilk ombudsman dalgası 1950-1960 

arasında İskandinav ülkelerinde yayılmıştır (Akın, 1998: 520). 

Dünyanın her köşesinde iyi bilinen bir sözcük olan Ombudsman, evrensel bir 

tanımı olmamakla birlikte, ülke kültürünün ve hükümet sisteminin gereksinimleri 

doğrultusunda şekillenmekte ve buna göre tanımlanmaktadır (Gammeltoft-Hansen, 

1996: 195; Akın, 1998: 522). 
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İKİNCİ BÖLÜM 
OMBUDSMAN SİSTEMİ VE ÜLKE ÖRNEKLERİ 

 
1. OMBUDSMANLIĞIN TANIMLANMASI, ORTAYA ÇIKIŞI VE 

ÖZELLİKLERİ 

1.1 Ombudsmanlığın Tanımlanması 

Ombudsmanlık konusunda yapılan tüm çalışmalarda, ilk iş olarak 

ombudsmanlığı tanımlama çabası güdülmektedir. Fakat bu konuda araştırmacıların 

hepsi kavram üzerinde ortak bir tanımın yapılmasının mümkün olmadığı sonucuna 

varmışlardır. Buna neden olarak da ülkeden ülkeye ombudsmanlık kurumunun gerek 

teori gerekse uygulamada farklı özelliklere ve yapısal formlara sahip olması 

gösterilmiştir. Başka bir deyişle, tüm ülkeler bağlamında uygulanan tek bir model 

olmaması nedeniyle, ombudsmanlığa ilişkin bir tanım güçlüğü yaşanmaktadır. Tüm bu 

güçlüğe rağmen kavramın sözlük anlamından ve kurumun özelliklerinden yola çıkarak 

farklı açılardan tanımlamalar yapılmıştır. 

Ombudsmanlığın tanımı, kurumun ülke uygulamalarında öne çıkan ortak 

özellikleri ve bazı temel görevleri baz alınarak yapılmaya çalışılmıştır.  

Bir tanıma göre ombudsman, “çeşitli bürokratik yapılarca kendi işlerine yönelik 

olarak yapılan işlemler hakkında halkın yakınmalarını ilettikleri özel bir büro veya özel 

bir memuru anlatmaktadır. Halk açısından ombudsman ise, adaletin yerine getirildiği ve 

bürokratik kuruluşlarca, hizmetlerinden yararlanan kişilere iyi, çabuk ve saygılı bir 

biçimde davranıldığı güvencesini veren geçerli bir araçtır” (Pickl, 1986: 37). 

Gammeltoft-Hansen (1996: 195), ombudsmanın evrensel olarak kabul edilmiş 

bir tanımı olmadığını, aşırıya kaçılırsa ombudsmanın ne yaptığının ve ne olduğunun, 

belli bir ülkede kültürün ve hükümet sisteminin bu kurumdan ne yapmasını istediğine 

ve neye gereksinmesi olduğuna bağlı olarak tanımlanabileceğini savunmuş ve 

ombudsmanı,“duyguları incinmiş olan kişilerin, hükümet kuruluşlarına, memurlarına ve 

işgörenlerine karşı, adaletsizlik ve kötü yönetime ilişkin olarak yakınmalarını alan, 

bağımsız bir üst düzey kamu görevlisinin başında bulunduğu, anayasa ve yasa ile 

kurulan bir büro”şeklinde tanımlamıştır. 
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Ombudsmanın varlığından söz edebilmek için bazı asgari şartların olması 

gerektiğinden ve tanımlamanın bu şartlardan hareketle yapılabileceği de yaygın olan 

görüşlerden biridir. Bu şartlar;  

1) Ombudsmanın yapacağı incelemenin idarenin eylem, işlem ve 

davranışlarıyla ilgili olması,  

2) Yürütmeden ve idareden bağımsız olması, 

3) Aldığı kararların bağlayıcı olmamasıdır.  

Bu üç asgari noktadan hareketle ombudsman, idarenin eylem, işlem ve 

davranışlarını denetleyen fakat bağlayıcı kararlar alamayan, bağımsız bir devlet 

organıdır. Yine bu üç unsurdan hareketle daha kapsayıcı bir tanıma ulaşmak istenirse: 

“Ombudsman, idarenin eylemleri, işlemleri ve davranışları üzerinde hukuka aykırılık ve 

yerindelik denetimi yapmaya ve hukuka aykırı bulduğu veya yerinde bulmadığı 

işlemlerin geri alınması/kaldırılması veya bu işlem veya eylemlerden doğan zararların 

giderilmesi ve yurttaşlara yönelik uygunsuz davranışların düzeltilmesi için idare 

nezdinde girişimlerde bulunmaya ve bağlayıcı olmayan kararlar almaya yetkili olan, 

bağımsız bir devlet organıdır” (Erhürman, 1998: 88,89). 

Ombudsmanın görev alanı ve görevlerini dikkate alarak tanımlayan Temizel 

(1997: 58)’e göre ombudsman; görev alanı, kamu gücü ile bireyler arasındaki ilişkiler; 

görevi de kişi hak ve özgürlüklerini savunmak, yurttaşları yönetime karşı korumak ve 

kötü yönetimden doğan haksızlıkları önlemek amacıyla yönetimin iyileştirilmesine 

çalışmak, olan bir kurumdur. 

Son olarak dünyadaki uygulamaların ortak özelliklerinden yola çıkarak 

Uluslararası Barolar Birliği Ombudsman Komitesi’nin ombudsmantanımı ise; 

“Anayasa, Yasama Organı veya Parlamento tarafından temin edilen, başında Yasama 

Organı veya Parlamentoya karşı sorumlu olan, yüksek seviyeli, bağımsız bir bürokratın 

olduğu, hükümet kuruluşları, yetkilileri, ve çalışanları tarafından haksızlığa uğramış 

insanların şikayetleri doğrultusunda veya kendi inisiyatifi ile harekete geçen, araştırma 

yapma, disiplin uygulaması önerme ve rapor yayınlama hakkı olan bir ofis” şeklindedir 

(Babüroğlu ve Hatipoğlu, 1997: 15). 

Ombudsman kelimesi, uygulamadaki farklılıklarla beraber adlandırmada da 

değişiklik veya benzerlik göstermektedir. Hollanda’da ulusal ombudsman 
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(NationaleOmbudsman), Fransa’da arabulucu (Médiateur)2, Kanada’da vatandaş 

koruyucusu (ProtecteurduCitoyen), İspanya’da halk savunucusu (Defensor Del Pueblo), 

Avusturya’da halkın avukatı (Volksanwaltschaft), Romanya’da halkın avukatı 

(AvocatulPoporului), Portekiz’de adalet temsilcisi (Provedor de Justiça), İngiltere’de 

yönetim için parlamento komiseri (ParliamentaryComissionerfor Administration), 

Polonya’da sivil haklar savunucusu (DéfenseurdesDroitsCiviques) ifadeleri, 

ombudsmanlık kurumunun uygulamada olduğu kadar adlandırmada da çeşitliliğini 

göstermektedir (Tortop 1998: 3, 4). 

1.2 Ombudsmanlığın Ortaya Çıkışı 

Tarihin hemen her döneminde karşılaşılan durumlardan bir tanesi; halkın, 

kendilerini yönetenlerin tasvip etmediği davranışlarına karşı tepki göstermeleri, haksız 

uygulamada bulunan yöneticilerden şikayetçi olmaları ve bu şikayetlerin bağımsız bir 

denetim organınca araştırılması ve halkın isteklerinin yerine getirilmesidir (Avşar, 

2007: 35). 

Halkın yöneticiler hakkındaki memnuniyetsizliklerini ortadan kaldırmaya 

çalışan bu denetim organlarından biri olan ombudsmanlığın doğduğu ve geliştiği yer 

İskandinav toprakları olarak kabul edilmektedir. Anayasal temelleri 19. yüzyılın başında 

İsveç'te atılmış olan ombudsmanlığın düşünsel temelleri ise 18. yüzyıla 

dayandırılmaktadır (Sezen, 2001: 73). 

1709 yılında XII. Charles (Demirbaş Şarl), Ruslarla yaptığı Paltova Meydan 

Savaşı’nda mağlup olmuş ve Osmanlı Devleti’ne sığınmak zorunda kalmıştır. Yaklaşık 

5 yıl Osmanlı topraklarında yarı esir yarı konuk olarak üç yıl Bender’de iki yıl da 

Dimetoka’da (Demir, 2002: 123) ikamet eden Şarl, kendi ülkesinde meydana gelen idari 

düzensizlikleri ve haksızlıkları denetleyip ortadan kaldırabilecek bir büro oluşturma 

kararı almış ve bir buyruk yayınlamıştır. Kral bu buyruk ile ülkesinde kamu görevlileri 

ve hakimlerin kanunlara uymalarını sağlayacak, uzaktaki kralın gözü-kulağı olacak bir 

kişiyi (Högste Ombudsman) görevli olarak atamıştır. Bu denetçi, yönetilenler için değil, 

bizzat yönetimin başı olan Kral için etkinlik gösteren bir denetçiydi. Bununla birlikte 

idarenin ve yargının denetimi açısından ilk adımı oluşturmuştur(Esgün, 1996: 255).Bu 

kişi, devletin kamu ajanları ve yargıçların yasaların uygulanmasını gözetmek, uygun 
                                                 
2 Fransa’da 23 Temmuz 2008 tarih ve 2008-724 no’lu Kanunla değişik 71’inci maddesine göre “Le 
Défenseurdesdroits” ismini almıştır (Gözler 2011: 810). 
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hukuk yöntemiyle bu kimseler hakkındaki, hukuku çiğneme, keyfi davranma, kurumun 

kendisine yüklediği görevleri yerine getirememe vb. şikayetleri araştırmak yetkisi ile 

donatılmıştır (Akıncı, 1999: 266).Böylelikle başta adalet dağıtan yargıçlar olmak üzere, 

tüm kamu görevlilerinin yürürlükteki pozitif hukuka uygun davranmalarındaki 

etkinliklerini gözetmekle yetkili bir otorite kurulmuştur (Sezen, 2001: 73). 

Bu otorite, kral adına vatandaşın dilek ve şikayetlerini dinlemiş, bunların bir 

kısmını ilgili yerlerle ilişki kurarak düzenlemiş, kamu hizmetinin nasıl daha etkili ve 

adil biçimde yerine getirileceği yolunda bir dizi öneri hazırlamıştır. Kral ülkesine 

döndüğünde ona başarılı bir rapor sunmuştur. Kral tüm iyi niyetine karşın devletin 

bütün eylem ve işlemlerinin bizzat kendisi tarafından gözlem altında tutulamayacağının 

farkına vararak geçici olarak atadığı gözlemciyi sürekli olarak çalıştırmaya karar 

vermiştir.  

1809'da hazırlanan bir anayasa ile İsveç'te yeni bir dönem başlıyordu. Bu 

dönemde parlamento Kral'a karşı, ilk kez ağırlığını koymuştur. Bunun bir göstergesi 

olarak da, anayasal düzenlemeyle, Kral adına denetleme yetkisi olan 

HögsteOmbudsmannen'in karşısında parlamento adına denetim yapacak 

JustiteOmbudsmannen adıyla yeni bir memur atanmasıdır. Kral'a karşı parlamento 

lehinde bir denge öğesi oluşturan bu ombudsman, günümüze kadar fazla değişiklik 

geçirmemiş; bununla birlikte işlevsel açıdan, parlamentodan çok vatandaşlar lehine 

gelişmiş ve kurumlaşmıştır (Esgün, 1996: 255). 

Bu tarihte kabul edilen bir kanuna göre, Parlamento’nun seçtiği kanuni 

yeterliliği olan bir kişi Parlamento’nun temsilcisi olarak, tüm memurları ve hakimleri 

gözleme yetkisi almıştır. Anayasadaki düzenlemeye göre ilk ombudsman 1810 yılında 

seçilmiş (Demir, 2002: 124) ve daha sonra yapılan tüm anayasa değişikliklerinde bu 

kurum daha da geliştirilerek İsveç’in temel kurumlarından biri durumuna gelmiştir. 

Her ne kadar, ombudsmanlığın anayasal olarak İsveç’te ortaya çıktığı kabul 

edilse de, ombudsmanın temellerinin çok daha eskiye dayandığını, Çin’deki Han 

Hanedanlığı (M.Ö.206-M.S.220) sırasında var olan Yuan Kontrol Kurumuyla, 

Roma’daki Halk Tribünleriyle, 17.yy Amerikan Kolonilerindeki Censors kurumlarıyla 

benzeştiğini ileri sürenler olmuştur (Mutta, 2005: 52). Kendisi de Ombudsman olan 

Pickl(1986: 39), kurumun kökenlerinin Hz. Ömer’in halifeliği dönemine kadar 
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götürülebileceğini, o dönemde kurulan ‘Muhtesip Kurumu’nun görevleri itibari ile 

ombudsmanlığa benzer bir kurum olduğunu belirtmiştir. 

İsveç kralının bu kurumu ülkesinden uzakta uzun süre yaşadığı Osmanlı 

topraklarında iken gözlemlediği Osmanlı kurumlarından esinlenerek uygulamaya 

koyduğu görüşleri de yaygındır. Bu görüşlerden bir tanesine göre 1709-1714 yılları 

arasında Osmanlı topraklarında bir çeşit sürgünde bulunmakta olan İsveç Kralı XII. Şarl 

(Demirbaş Şarl), bu sistemi Osmanlı devlet idaresindeki ‘Kazasker’ kurumunda 

görmüştür (Özden, 2010: 28). 

Temizel (1997: 35)’de ombudsmanlığın oluşmasında Osmanlı etkisinin 

olabileceğinden bahisle “Demirbaş Şarl’ın ilk ombudsmanı sürgün/konuk olarak 

bulunduğu Edirne yakınlarındaki Demirtaş Paşa konağındayken ataması, kurumu 

Osmanlı İmparatorluğu’nda görüp de kendi ülkesine taşıdığı yolundaki görüşlerin 

oluşmasına neden olmuştur. Nitekim Paris Yerel Yönetim Ombudsmanı, yıllık 

raporunun ombudsmanın tanıtımına ayırdığı bölümün birinci paragrafında ‘kurum her 

ne kadar 18.yy başında İsveç’te ortaya çıkmışsa da İsveç Kralı’nın Osmanlı 

İmparatorluğu’nda görüp kendi ülkesine uyarladığı bir kurumdur’ demektedir.” 

Şarl’ın Osmanlı’dan etkilendiği kurumun ise hangisi olduğu konusunda farklı 

yorumlar bulunmaktadır. Örneğin Altuğ (2002: 25) bu kurumun ‘Divan-ı Mezalim’ 

olduğunu belirtmektedir. Osmanlı’da bulunmayan bu kurumun aslen Emeviler ve 

Abbasiler döneminde valilerin ve yöneticilerin halka yaptığı zulümleri, maliye 

memurlarının mükelleflere karşı yaptığı kanunsuz davranışları denetlemek amacı olan 

bir kurumdur (İslam Ansiklopedisi, 2004: XXIX, 517). 

Demir (2002: 21) ise Şarl’ın örnek aldığı bu kurumun bir meslek loncaları olan 

‘ahilik’ teşkilatı olduğunu belirtmektedir. 

Pickl (1986: 39), İsveç’te ilk ombudsmanın atandığı tarihlerde XII. Karl’ın 

Osmanlı topraklarında bulunduğunu belirtmiş, Osmanlı’da o dönemde ombudsman 

benzeri kurumların varlığından bahsetmiş ve örnek olarak ‘Kadı-ülKudat’ müessesesini 

göstermiş ve bu müessesenin ombudsman benzeri görevlerinden şu şekilde bahsetmiştir: 

“Bu tarihlerde Türkiye’de ‘Kadı-ülKudat’ diye bilinen Türk Başyargıcının bürosu vardı. 

Başyargıcın görevi, hukukun, sultan dahil memurlarca, halkın birbirleriyle ve devletle 

olan ilişkilerini düzenlerken uygulanmasını ve kamu görevlilerinin yükümlülüklerini 
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yerine getirmesini güvence altına almaktı. Bunu yaparken Başyargıç, halkın haklarını 

memurların adaletsizliğine ve güçlerinin kötüye kullanılmasına karşı korumuş 

oluyordu.” 

Ombudsmanlığa benzetilen ve Şarl’ın etkilendiği düşünülen Osmanlı 

kurumlarından bir tanesi de Kadılık kurumudur. Başkadı (Kazasker- Kadıasker)'nın 

görevinin, İslam Hukuku'nun tüm hükümet görevlileri tarafından, insanların kendi 

aralarındaki ilişkilerinde ve devlet ile olan ilişkilerinde uygulanmasını sağlamak olduğu, 

böylece Başkadı'nın insan haklarını adaletsizliğe ve kamu görevlilerinin güçlerini 

kötüye kullanmalarına karşı koruduğu ileri sürülmektedir (Ataman, 1997: 780). 

Bugün olduğu gibi Osmanlı’da da görevleri ve yetkileri bakımından 

ombudsmana benzetilen birçok kurum bulunmaktadır. Bu kurumlardan bazılarının 

Osmanlı’da olmadığı, kaynak ve isim olarak Osmanlı’dan önceki İslam devletlerine ait 

olduğu da kabul edilmektedir.  

Ombudsmanlığın ortaya çıkmasında İsveç Kralı Şarl hangi kurumdan etkilenmiş 

ve esinlenmiş olursa olsun, Osmanlı’da veya daha öncesinde ombudsmanlığa benzer 

birçok kurum olduğu, fakat anayasal olarak ombudsmanlığın İsveç’te ortaya çıktığı 

kabul gören, yaygın bir görüştür. 

1.3 Ombudsmanlığın Gelişimi 

1809 Anayasası ile İsveç’te anayasal statüye kavuştuktan sonra neredeyse bir 

asır başka bir ülkenin dikkatini çekmeyen ombudsman kurumunu ilk olarak Finlandiya 

benimsemiş ve 1919 yılında yapılan bir anayasa değişikliğiyle ombudsmanlığın 

kurulmasını sağlamıştır. Uzun yıllar İsveç dışında ombudsmanlığın oluşturulmaması 

kurumun İsveç’e özgü bir kurum olarak algılandığı yorumlarını güçlendirmiştir (Mutta, 

2005: 55). 

II. Dünya Savaşı sonrasında devletin üstlendiği işlevlerin çoğalması, halkın 

eğitilmesi, yönetime katılmanın artması ve insan haklarının korunması konusunda 

oluşan ilgi, ombudsmanlığın gelişmesine yardımcı olmuş ve ilk ombudsman dalgası 

1950-1960 arasında İskandinav ülkelerinde yayılmıştır (Akın, 1998: 520). 

Finlandiya’dan sonra Norveç’te 1952 yılında Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı ve 

yine 1962 yılında ise Sivil Ombudsman kurulmuştur. Danimarka’da ombudsmanlığı ilk 

uygulayan ülkeler arasında yerini almış ve 1953 Anayasası ile hem sivil hem de askeri 
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konular için “Parlamento Komiseri” adıyla iki ayrı ombudsman kurumunu 

oluşturmuştur. Fakat bir sene sonra 1954 yılında yapılan bir değişiklikle sivil ve askeri 

konular için tek bir ombudsman atanması kararı alınmıştır (Uler, 1990: 1024). 

Mutta (2005: 55), ombudsmanlığı ilk kabul eden ülkelerin kuzey ülkeleri 

olmasına dikkat çekerek, bu ülkelerin nüfus sayılarının az olması, halklarının eğitimli ve 

kültürlü olması, idari yapılarının ademi merkeziyetçi yapıda olması, hukuk sistemlerinin 

birbirine benzemesi nedeniyle tüm dünyada, ombudsman sisteminin bu ülkelere has bir 

denetim mekanizması olarak algılandığını belirtmektedir. 

İsveç’ten sonra Finlandiya, Norveç ve Danimarka’nın ombudsmanlıkla tanışmış 

olması, ombudsmanlığın yayılma sürecinde ilk dalga olarak yorumlanmaktadır. İngiliz 

Milletler Topluluğu ülkelerinde ombudsmanlığın kabul edilmesi ve oluşturulması da 

ombudsmanlığın yayılmasında ikinci dalga olarak kabul edilmektedir. 

İkinci ombudsman dalgasında,Yeni Zelanda’da 1962 yılında ombudsmanlığın 

kabul edilmesi ile kurumun İngiliz hukuk sistemine de adapte olabileceği düşüncesi 

yaygınlaşmış ve 1967 yılında “Yönetim İçin Parlamento Komiseri” adıyla İngiltere 

Ombudsman’ı kurulmuştur (Ataman, 1993: 218).Yeni Zelanda’yı takiben İngiliz 

Güyanı (1966), Maurice Adası (1967), Alberta (1967), Yeni Brunswick (1969), 

Manitoba (1969), Yeni Ecosse (1970) ve Kuzey İrlanda (1970) ülkeleri de zamanla 

ombudsmanlığı benimsemişlerdir (Parlak ve Sobacı, 2008: 282). Böylece yönetsel 

işlemler için normal yargının dışında ayrıca yönetsel yargının bulunmadığı, buna 

karşılık parlamenter denetimin güçlü ve parlamento üstünlüğünün çok belirgin olduğu 

İngiltere’de de ombudsmanlığın kabul edilmesiyle, Kuzey Avrupa ülkelerinden başka 

ülkelerde ombudsmanın işlemeyeceği tezi çürütülmüştür(Temizel, 1997: 35; Mutta, 

2005: 55). 

İngiliz Uluslar Topluluğu hukuk sistemlerinde idari yargı sisteminin 

bulunmaması, ombudsman sisteminin benimsenmesi ve kurumun ihdası, ombudsman 

üzerindeki şüphelerin tamamen ortadan kalkmasına yetmemiş, idari yargı sisteminin 

bulunduğu ülkelerde başarı şansının olmadığı şüphesini akla getirmiştir. Ne var ki idari 

yargı sisteminin bulunduğu ve “en iyi ombudsmandanıştaydır” görüşünün yaygın 

olduğu Fransa’da, 1970’li yıllarda tartışmalar yoğunlaşmış, 1973 yılında çıkarılan bir 

kanunla da “Mediateur” (Arabulucu) ismiyle ombudsman kurumu kurulmuştur. Ancak 
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kurulan bu ombudsman, İsveç Ombudsmanı’ndan çok farklıdır ve tamamen Fransa’ya 

özgü koşulların ortaya çıkardığı bir müessesedir (Versan, 1990: 121-122). Fransa’da 

ombudsman müessesesinin kurulmasındaki amaç, idare ile vatandaş arasındaki 

ilişkilerin iyileştirilmesi ve hakkaniyetin sağlanmasıdır (Mutta, 2005: 55). Bu oluşum 

ombudsman üzerindeki tüm eleştirilerin ortadan kalkmasına ve yönetsel yapısı ne olursa 

olsun ombudsman sisteminin ülke şartlarına göre şekillendirilebileceği görüşünü 

yaygınlaştırmıştır. 

Yine bu yıllarda ombudsman bir çok ülkede farklı isimlerde de olsa 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu ülkelerden bazıları: 1971’de İsrail, 1976’da Portekiz, 

1981’de Hollanda, ve İspanya’dır. 1960’lardan itibaren devlet bürokrasisinin 

yaygınlaşması, ombudsmanlığın benimsenmesini kolaylaştırmıştır. 1973’te Hindistan’ın 

Bihar ve Rajasthan eyaletleri “Lok Ayukta (Halk kurulu)” adıyla, Pakistan da 1983 

yılında “WafakiMohtasib” adıyla ombudsman sistemi ile tanışan ülkelerdendir. 

Afrika’da Zambiya’da 1973’te “Araştırma Komisyonu” adı altında bir ombudsman 

bürosu kurulmuştur. Baş müfettiş ve üç komiserden oluşan bu büro yönetimin ve tek 

partinin görmüş olduğu hizmetlerle ilgili olarak halkın şikayetlerini incelemekle 

görevlendirilmiştir.(Akıncı, 1999: 277). 

Daha sonraları Arjantin ve Guatemala gibi Latin Amerika ülkelerinde; Japonya, 

Güney Kore ve Tayland gibi Asya ülkelerinde ombudsman sisteminin yayıldığını 

görmekteyiz. Bunun yanında Afrika ülkelerinde de kamu yönetiminde reform ve iyi 

yönetişimin ön plana çıkmasıyla birlikte ombudsman kurumunun gerekliliği düşüncesi 

gelişmiş, ombudsmanlık iyi yönetişimin temel şartlarından biri olarak kabul edilmiştir. 

Bu düşünceyle de 1995 yılında bir Güney Afrika ülkesi olan Bostwana’daombudsman 

kurumu oluşturulmuştur (Özden, 2010: 32). 

Amerika Birleşik Devletleri, ulusal düzeyde olmasa da çeşitli eyaletlerde, 

yönetime halkı yakınlaştırmak ve onların bürokratik işlemlerden kaynaklanan 

şikayetlerine yer vermek amacı ile ombudsman kurumuna kapılarını aralamıştır. 

1971’de Nebraska’da Kamusal Danışma Yasası (PublicCounselAct)’nda yapılan bir 

değişiklikle ombudsman kuruldu. Bunu Jawstown, New York, Missouriombudsmanları 

izledi. Missouri’de demokratik bir yöntemle seçmenler, Halkla İlişkiler Ve Yurttaş 

Yakınmaları Bürosu’nu kuran yasayı onayladılar (Akıncı, 1999: 273). 
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Ombudsmanlığın gelişmesinde ve Avrupa’da yaygınlaşmasında önemli bir 

dönüm noktası olarak kabul edilen 1975 tarihli Avrupa Konseyi İstişari Asamblesi’nin 

457 sayılı tavsiye kararında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ombudsmanlığın kurulması 

tavsiye edilmiştir. Bunun üzerine üye ülkelerden birçoğu mevcut hak arama yollarına ek 

olarak ombudsmanlığı kurmuşlardır.  

Avrupa’da Sosyalist Bloğun çözülmesiyle de insan hakları sorunu gündemde ilk 

sırayı almış ve ombudsmana olan ilgi ve ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Makedonya ve Romanya bu konuda hazırlıklarını 

tamamlamış ve ombudsman kurumunu oluşturmuşlardır (Özden, 2010: 31-33). 

Bunlara ilaveten Avrupa Topluluğu’nda bir ombudsman ihdası, Maastrich 

Anlaşması’nın 138/E maddesiyle kararlaştırılmış, Avrupa Ombudsmanı adı verilen 

kuruma 1994 yılı Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra ilk ombudsman atanmıştır. 

Avrupa Birliği’nin 30 Ekim 2004 tarihinde imzalanan “Avrupa İçin Bir Anayasa 

Oluşturan Antlaşmanın Temel Haklar ve Birlik Vatandaşlığı” bölümüne madde 1-10-D 

bendiyle Avrupa Ombudsmanı’na başvuru konusu da zikredilmiştir (Avşar, 2007:61). 

Ombudsmanlığın gelişmesi ve demokratikleşmenin dünyaya yayılması arasında 

benzerlik olduğu düşüncesinde olan Fendoğlu (2011: 62), tüm bu gelişim sürecini 

dalgalar halinde özetlemekte, İsveç’ten sonra birinci dalga (1950-1960) olarak 

İskandinavya ülkelerini (Finlandiya, Danimarka ve Norveç), ikinci dalgada Avrupa 

ülkelerini (Almanya, Fransa ve İtalya), üçüncü dalgada Anglo-Sakson ülkelerini (Yeni 

Zelanda, İngiltere ve Kuzey İrlanda), dördüncü ve son dalga olarak da Rusya ve eski 

Sovyet ülkelerinde ombudsmanlığın oluşturulduğunu belirtmektedir. 

1995 yılı itibari ile toplam 75 ülkede ombudsman sistemi faaliyettedir. Bunlar: 

Avrupa’da 27, Afrika’da 16, Latin Amerika ve Karayipler’de 14, Asya ile Avusturalya 

ve Pasifik’te 8, Kanada’da 8, ABD’nin çeşitli federe devletlerinde 5 bölgede 

ombudsman sistemi uygulanmakta ve vatandaşların haklarını savunmaktadır. 

Günümüzde ise ombudsman sisteminin uygulandığı ülke sayısı 100’e ulaşmıştır. 

Ombudsman sistemi o kadar çok revaç bulmuştur ki bir çok ülkede, günümüzde 

ombudsman sistemine yüklenen anlam daha da artmıştır. Örneğin İngiltere’de yerel 

yönetimler ve sağlık hizmetleri için, Almanya’da ordu için, bir çok ülkede insan 

haklarını savunmak için kurulan ombudsman sistemleri mevcuttur. Bunlardan başka 
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çocuk ombudsmanı, öğrenci ombudsmanı, tüketici ombudsmanı, ve basın ombudsmanı 

gibi uzmanlık alanlarına göre oluşturulmuş ombudsman kurumları da bulunmaktadır 

(Özden, 2010: 32,33). 

Kısaca İsveç’te anayasal olarak ombudsmanlığın kabul edildiği tarih olan 1809 

yılından bugüne, demokratikleşme çabalarının ve halkın memnuniyetinin artırılması 

çalışmalarıyla orantılı olarak ombudsmanlık, dünya genelinde hızla yayılmış, yönetimin 

yargı dışı yollarla denetlenmesinde ciddi bir seçenek olmuştur. 

Kuruluş tarihlerine göre dünyadaki ombudsman kuruluşları bir tablo halinde şu 

şekilde gösterilebilir: 

Tablo 1: Kuruluş Tarihlerine Göre Dünyadaki Ombudsman Kuruluşları 
Yıl Yer Yıl Yer Yıl Yer 

1809 İsveç 1973 Hindistan 1993 Peru 

1919 Finlandiya 1973 Zambiya 1995 Botswana 

1952 Norveç 1975 Papua Yeni Gine 1996 KKTC 

1955 Danimarka 1976 Portekiz 1997 Ukrayna 

1959 Batı Almanya 1976 Trinidad 1997 Yunanistan 

1962 Yeni Zelanda 1978 Tasmania 1997 Rusya 

1962 Norveç 1978 Porto Riko 1998 Bulgaristan 

1966 Tanzanya 1979 Kolombiya 2000 Kosova 

1967 İngiltere 1980 Gana 2001 Azerbaycan 

1969 Kuzey İrlanda 1981 İrlanda 2001 Slovakya 

1970 Kanada 1981 Hollanda 2003 Lüksemburg 

1971 İsrail 1981 İspanya 2004 Bermuda 

1972 Avustralya 1987 Guatemala 2006 Çek Cumhuriyeti 

1973 Fransa 1990 Nepal 2012 Türkiye 

Kaynak:Pickl, 1986: 41; Özden, 2010: 34; Demir, 2012: 93,94. 

 

1.4 Ombudsmanın Özellikleri, Görevleri, Yetki ve Statüsü, Türleri 

1.4.1 Ombudsmanın Genel Özellikleri 

Ombudsmanlık kurumunun ilk ortaya çıkmasından bu güne kadar geçen zaman 

içinde değişik adlar ve farklı uygulamalarla hızla yayıldığı görülmektedir. Ancak, bu 
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güne kadar farklı adlar ve uygulamalarla ortaya çıkan her şikayet ve denetim 

mekanizmasının ombudsman olarak nitelenemeyeceği bir gerçektir. Ombudsmanlık 

kurumunu diğer şikayet ve denetim mekanizmalarından farklı kılan, onun görevinin 

tanımından, yetkilerinden ve statüsünden kaynaklanan özellikleri bulunmaktadır 

(Temizel, 1997: 39). Bu özellikler,  ombudsmanlık kurumunu klasik denetim ve şikayet 

mekanizmalarından ayırt ettiği gibi aynı zamanda bir kişi veya kurumun ombudsman 

olarak kabul edilebilmesinin de bir önkoşulu olmaktadır. 

1.4.1.1 Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

Yukarıda verilen ombudsmanlık tanımlamalarından da anlaşılacağı gibi 

ombudsman siyasi tarafsızlığa ve bağımsızlığa sahip bir temsilcidir. Vatandaşları 

bürokrasinin haksız uygulamaları karşısında korumayı amaç edinen ombudsmanın, 

vatandaşların böyle bir koruma altında kendilerini güvende hissetmeleri için bağımsız 

ve tarafsız olması en önemli özelliklerinden bir tanesidir. İnsan hakları ve haysiyetini 

korumayı önemli ilkelerinden birisi sayan demokrasi açısından ve devletin ve 

bürokratların uygulamalarının hukuka uygunluğunu temine çalışan anayasacılık 

açısından da ombudsmanlığın bu özelliği çok önemlidir (Özden, 2010: 36). 

Ombudsmanın bağımsızlığı ve tarafsızlığı, kendisini göreve getiren otoritenin 

gücü, göreve getirilme yöntemi, seçilmesi veya atanması, görev süresi ve görevden 

alınma biçimi gibi unsurlarla doğrudan ilişkilidir. İsveç, Finlandiya, Danimarka,  

Norveç gibi ülkelerde parlamento tarafından seçilen ya da atanan ombudsman, bazı 

ülkelerde ise parlamento dışında hükümet ya da başka bir organ tarafından 

atanmaktadır.  İngiltere’de “Parlamento Ombudsman”ı hükümetin önerisi üzerine 

Kraliçe tarafından atanırken, Fransa’da “Mediateur” Bakanlar Kurulu kararı ile 

atanmaktadır (Ünal, 2008: 117). 

Ombudsmanı göreve getiren otoritene kadar güçlü olursa olsun, ombudsman bu 

otoriteden bağımsız ve özerk olarak görev yapmaktadır.  Parlamento tarafından göreve 

getirilen ombudsman her ne kadar parlamentonun bir temsilcisi olarak görülse de, 

ombudsmanın parlamento ile olan ayrıcalıklı ilişkileri ona bir üstünlük sağlamaktadır. 

Ombudsmanın parlamento ile ilişkisi, hiçbir zaman hiyerarşik bir ilişki özelliğine 

girmemekte, ondan bağımsız ve özerk bir statü ile faaliyetlerini devam ettirmektedir 

(Akıncı, 1999: 295). Parlamento, ombudsmanın faaliyet alanını belirleyen yasal 
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düzenlemeleri yapmakta,  bunun dışında ombudsmanın çalışmalarına ve kararlarına 

herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır. Eğer ombudsman parlamento dışında 

hükümet veya başka bir organ tarafından göreve getiriliyorsa görevden alınma işlemi 

mutlaka parlamentoya bırakılmaktadır. Bu da ombudsmanı yönetimin veya iktidarın 

etkilerinden koruyarak bağımsızlık sağlamaktadır (Temizel, 1997: 57) 

1.4.1.2 Kolay Ulaşılabilme 

Ombudsmanlık sistemini diğer denetim mekanizmalarından üstün kılan 

özelliklerinden bir tanesi de ombudsmanamasrafsız, çabuk ve kolay bir şekilde 

ulaşılabilir olmasıdır.Ombudsman, ilke olarak idarenin işlem ve eylemleri hakkında 

vatandaşlardan gelen şikayetleri,karmaşık formalite ya da şekil şartı olmaksızın 

inceleme,  araştırma veya soruşturma yöntemlerini kullanarak sonuçlandırmaktadır.  

Ombudsman, gelen şikayetler üzerine harekete geçebileceği gibi kişisel gözlemlerine, 

yapmış olduğu denetimlere ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla haber aldığı bilgi ve 

belgelere dayanarak yönetimin işlem ve eylemelerine karşı kendiliğinden de inceleme 

başlatabilmektedir. Ombudsmana yapılacak şikayet başvurularında, genellikle herhangi 

bir ücret veya harç talep edilmemekte,  yazılı veya sözlü müracaatta 

bulunulabilmektedir (Ünal, 2008: 119). Ombudsmana başvurmak için avukat tutmaya 

gerek yoktur, karmaşık bir prosedür aranmaz, şikayetin nedenini ve ilgilidökümanları e-

posta yoluyla, telefonla veya postayla bildirmesi yeterlidir (Fendoğlu, 2011: 63). 

Ombudsmana yapılacak olan şikayet başvurularında aranacak koşullar açısından 

İskandinav ülkelerinde katı şekil şartlarına rastlanılmamaktadır.  Bu ülkelerde sözlü bir 

başvuru bile ombudsmanı harekete geçirebilmektedir. Benzer bir şekilde Avusturya’da 

ülkenin herhangi bir yerinden herkes ombudsman bürosuna bir yerel konuşma ücreti 

karşılığında telefon ederek sözlü olarak yakınmada bulunabilmektedir (Pickl, 1986: 43). 

Buna rağmen İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde ombudsmana doğrudan başvuru 

yapılabilmesi mümkün değildir. İngiltere Parlamento ombudsmanına müracaatlarda 

müracaatın önce bir parlamentere yapılması gerekmektedir.Şikayet ombudsmana 

iletilecekse konunun şikayetçinin rızasıyla ve dilekçe ile yazılı olarak parlamenter 

aracılığı ile ombudsmana iletilmesi lazımdır. İdari yargı sisteminin bulunduğu 

Fransa’da da benzer bir uygulama söz konusudur ve Mediateura başvuru ancak bir 

parlamenter aracılığı ile mümkündür (Avşar, 2007: 90,91). 
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Fransa ve İngiltere’nin bu uygulaması Ombudsmana kolay ulaşabilmenin önüne 

geçtiği gerekçesiyle eleştirenlerin yanında, kolay ulaşabilmenin de bazı sınırlamalarının 

olması gerektiğini savunanların da olduğunu göstermektedir. Özden (2010: 50)’e göre 

ombudsmana başvurabilmek için daha önce o konuyla ilgili bütün yasal yolların 

tüketilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde her önüne gelenin ombudsmana başvuruda 

bulunması mahkemeler ve diğer denetim kurumlarının işlevsiz kalmasına neden 

olmakta, ombudsmanın iş yükünü altından kalkılamaz hale getirmektedir. 

1.4.1.3 Geniş Araştırma ve İnceleme Yapabilme 

Ombudsmanlar, kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri için geniş 

yetkilerle donatılmaktadır.  Ombudsmanlar,  şikayet üzerine veya herhangi bir yakınma 

olmaksızın kendiliğinden yada aldığı bir duyum üzerine araştırma,  inceleme veya 

denetleme yapmaya girişebilmektedir.  Kamu yönetiminin yürütmekle görevli olduğu 

hizmetleri iyi yapmaması, anayasalarda veya yasalarda yer alan temel hak ve 

özgürlükleri kullanma imkanlarının ortadan kaldırılması veya kötüye kullanılması,  

kamu görevlilerinin yetkilerini kötüye kullandıkları konusunda belirtilerin ortaya 

çıkması durumları, ombudsmanı harekete geçirmede yeterli olabilmektedir (Akıncı, 

1999: 302).  

Ombudsmanın kamu belgelerine ve arşivlerine çok rahat ve sınırsız bir şekilde 

erişme hakkı vardır. Böylelikle yönetsel sorunları anında inceleyip 

değerlendirebilmektedir (Özden, 2010: 37). 

Ombudsman yapacağı inceleme ve soruşturmalarda yönetimde bulunan her türlü 

bilgiye kolaylıkla ulaşabilir, yönetimin bütün olanaklarından yararlanabilir, denetim 

birimlerinin desteğini isteyebilir, gerekli gördüğü kişilerin ifadelerine başvurabilir, 

mahkeme duruşmalarında hazır bulunabilir. Ayrıca görev alanına giren kurum ve 

kuruluşlarda periyodik veya ani denetimde bulunabilir. Bu ombudsmanın geniş ve 

kapsamlı inceleme yapabilmesi özelliğinden kaynaklanmaktadır (Akın, 1998: 530). 

1.4.1.4 Kararlarının Bağlayıcı Olmaması 

Ombudsman, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak geniş araştırma, inceleme ve 

denetleme yetkileriyle donatılmış olması nedeniyle yargı organlarına benzemektedir. 

Ancak, ombudsmanın yönetimin işlem, eylem ve davranışları üzerinde, işlemin iptal 

edilmesi, geri alınmış veya kaldırılmış sayılması ya da yönetimin işlem veya 
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eyleminden doğan zararın yönetimce giderilmesi sonucunu doğuracak nitelikte hukuken 

bağlayıcı kararlar alması mümkün olmamaktadır. Ombudsman denetiminin, yürütmeden 

ve yönetimden bağımsız bir organ tarafından gerçekleştiriliyor olması nedeniyle 

yönetsel denetimden almış olduğu kararların hukuken bağlayıcı nitelikte olmaması 

nedeniyle de yargı denetiminden ayrılmaktadır (Erhürman, 2000: 159). 

Ombudsman,  doktrinde icrai yetkilerinin bulunmaması nedeniyle 

eleştirilmekteve onun en zayıf yönünün ilgili yönetimin kararını değiştirebilme ve 

vatandaşın zararını tazmin edebilme yetkisinin bulunmaması olduğu ifade edilmektedir 

(Arslan, 1986: 170,171). Gerçekten de ombudsman,  yönetimi bağlayıcı kararlar 

alamamakta, yönetsel kararları değiştirememekte veya feshedememektedir.Onun 

kararları daha çok öneri, hatırlatma, eleştiri, dikkat çekme ve hukuki çareyi tavsiye etme 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Ombudsmanın almış olduğu kararların yönetim açısından bağlayıcı olmaması,  

bu kararların yönetim üzerinde etkili olmadığı anlamına gelmemektedir. Ombudsman, 

araştırma, inceleme, soruşturma ve denetimleri sonucunda ulaşmış olduğu bilgi ve 

bulguları kamuoyuna açıklayarak görevini gereği gibi yapmayan yönetimi ve onun 

personelini kamuoyu baskısı altında bırakabilmektedir.  Kamu personeli,  ombudsmanın 

harekete geçmesi durumunda kamuoyu önünde teşhir edilecekleri korkusuyla 

görevlerinde daha dikkatli ve titiz davranmak zorunda kalabilmektedir. Ortaya çıkan bu 

manevi baskı, bazen maddi yaptırımlardan daha etkili olabilmekte,  yönetimi ve kamu 

personelini daha kaliteli hizmet sunmaya ve hakkaniyete uygun davranmaya sevk 

edebilmektedir (Ünal, 2008: 124). 

1.4.2 Ombudsmanın Görevleri ve Çalışma Şekli 

Ombudsmanın en temel görevi kamu otoriteleriyle vatandaş arasında çıkan 

problemlerle ilgilenmektir. Kendisine yapılan şikayetleri değerlendiren veya kendi 

inisiyatifi ile işlem yapabilen ombudsman, ortaya çıkan sorunlara bir çözüm bulabilme 

çabası içinde olmaktadır. 

Ombudsmanın her hangi bir konuda soruşturma açabilmesi için önünde iki yol 

vardır. Bunlardan ilki ve doğal olarak en yaygın olanı vatandaşlardan gelen 

şikayetlerdoğrultusunda soruşturma ve denetleme başlatmasıdır.  
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Ombudsmanın özelliklerinden bahsedilirken de belirtildiği gibi ombudsman 

denetimini diğer tüm denetim yollarından ayıran en önemli özeliklerden biri kolay 

ulaşılabilir olmasıdır. Vatandaşlar ombudsmana doğrudan, son derece kolay, masrafsız 

bir şekilde ulaşabilmelidirler. Şikayette bulunan vatandaşlardan her hangi bir ücret 

alınmaz ve ombudsman kendisine ulaşan şikayetleri hiçbir şekil şartı aramaksızın 

değerlendirmeye alır. Şikayetlerin yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Ancak bu 

konuda yaşanacak sıkıntılar konusunda ombudsman personeli vatandaşa dileçe yazma 

konusunda yardımcı olmaktadır (Özden, 2005: 30,31). Ombudsman her başvuru ile tek 

tek ilgilenir. Yapılan şikayet asılsız olsa da, şikayetçiye neden asılsız olduğuyla ilgili 

bilgilendirmede bulunur. Eğer yapılan şikayet ombudsmanın denetim alanı dışındaysa 

şikayetçiye başka hangi yollara başvurabileceğini bildiren bir cevap verilir (Fendoğlu, 

2011: 63). 

Ombudsmanın soruşturma ve denetim başlatabilmesi için ikinci yol ise yapacağı 

işlemi kendi inisiyatifi ile başlatmaktır.Bu yolda ombudsman genellikle medya 

üzerinden edindiği bilgileri kullanarak bir haksızlık olduğuna kanaat getirdiği zaman 

gerekli incelemeyi başlatabilmektedir. Medyada yapılan programlar, çıkan haberler bu 

yolun kullanılmasında büyük rol oynar (Özden, 2010: 41). 

Kamu yönetimine karşı bireyin şikayetlerini kabul eden ombudsman, çıkan 

meselelere çözüm getirmeye çalışır. Hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yapılan 

denetimlerde ombudsman sadece haksızlığı ortadan kaldırmak işi ile uğraşmaz, aynı 

zamanda yapılan haksızlıkların nedenlerini bulmak için araştırma işini de yapar ve 

mevcut yönetimi iyileştirmek amacına yönelik reform tekliflerinde bulunur (Demir, 

2002: 132).  

Ombudsmanın harekete geçebilmesi ve çalışmalarının başlatılabilmesinde iki yol 

olduğundan daha önce bahsetmiştik. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve kendi 

inisiyatifini kullanarak harekete geçen ombudsman, görev alanına giren konular ve 

kuruluşlarla ilgili gerekli inceleme, araştırma ve denetimi yapabilmektedir. Olayın 

konusuna ve şekline göre ombudsman soruşturmayı farklı biçimlerde sonuçlandırabilir. 

Bunlar; 

• Dava açma, 

• İhtar (Disiplin uygulaması), 

• Talimat, 

• Hatırlatma, 
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• Basın bildirisi, 

• Parlamentoda konuşma, 

• Yıllık rapor ve bülten. 

Buna göre ombudsmanın görev şemasını tablo halinde şu şekilde gösterebiliriz: 

 

Tablo 2: Ombudsmanın Görev Şeması 

 

Başlama YollarıÇalışmalar               Sonuçlandırma Araçları 
  Dava açma 

    İhtar 

ŞikayetlerAraştırma Talimat 

    Hatırlatma 

Kendi İnisiyatifi  Denetim Basın Bildirisi 

Parlamentoda konuşma 

Yıllık rapor ve bülten 

Kaynak: Babüroğlu ve Hatipoğlu, 1997: 16 

Ombudsmanın çalışma şeklini özet olarak görebildiğimiz bu tabloda 

ombudsman kendisine gelen şikayetler doğrultusunda veya kendi inisiyatifi ile 

görevini ifa etmeye başlamaktadır. Bu görevi yerine getirirken araştırma ve denetim 

çalışmalarında bulunmakta, konuya dahil olan tüm birimlerden gerekli belge ve 

bilgiyi alabilmektedir. Nihayet bu araştırma ve denetim sonucuna göre, haksız 

olduğu anlaşılan idare veya personel hakkında dava açma, ihtar ve uyarılarda 

bulunma, haksızlığın düzeltilmesi için talimatlar verme ve hatırlatma yollarından 

biriyle görevini sonuçlandırmaktadır. Ombudsman, hazırladığı basın bildirileri 

vefaaliyet raporlarıyla ayrıca parlamentoda yaptığı konuşmalarla parlamentoyu ve 

kamuoyunu bilgilendirmektedir. 

Değerlendirmeler doğrultusunda Ombudsmanın çalışma şeklini bu şekilde 

inceledikten sonra görevleri hakkında açıklamalar, Temizel (1997: 40-52)’in, görev 

alanına giren konular ve kuruluşlar ayrımı kapsamında ele alınmıştır. 
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1.4.2.1 Ombudsmanın Görev Alanına Giren Konular 

Ombudsmanın görev alanı kurumun uygulandığı ülkelerde kapsam 

değişikliğine uğramaktadır. Örneğin kurumun ortaya çıktığı ülke olan İsveç’te 

ombudsmanın görevi, insan hak ve özgürlüklerinin korunması olarak belirlenmişken, 

İngiltere’de bu görev yurttaşın kötü yönetime karşı korunması olarak farklılık 

göstermektedir. Bir diğer örnek olan Fransa ombudsmanında ise bu görev, yurttaş ile 

yönetim arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ile yönetsel işlemlerde hakkaniyetin 

sağlanması olarak ortaya çıkmaktadır (Temizel, 1997: 40). 

1.4.2.1.1 Hak ve Özgürlüklerin Korunması 

Hak ve özgürlüklerin korunması, ülkenin tek egemen gücü kabul edilen 

devletin haksız uygulamalarına karşı vatandaşın korunmasıdır. Kamusal hizmetler 

idare tarafından yerine getirilirken vatandaşların temel haklarını çiğneyebilir. Hukuk 

sisteminin oturmadığı, insan haklarının gelişmediği ve demokratik hayata yeni 

geçilen ülkelerde bu durum sıklıkla görülmektedir. Ombudsman, bireylerin yanında 

kamu kurumlarının haksız uygulamalarına karşı vatandaşı koruyucu bir işlev üstlenir 

(Özden, 2005: 32). 

Bir başka deyişle devletin yaptırım tekeline karşı bir önlem olarak bireylerin 

temel hak ve özgürlüklerine ilişkin olası tehdit ve sınırlandırmalara karşı bir güvence 

oluşturmayı içerir. Bu yönüyle Ombudsman için klasik hukuksal koruma sisteminin 

çatlakları arasından sızıp gelebilecek olan insan hakları ihlallerini yakalamak için bir 

güvenlik ağı işlevi gördüğü söylenmektedir(Akıncı, 1999: 284-286). 

Hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yönetsel işlemlerin ombudsmanlar 

tarafından denetimi, kötü yönetim nedeniyle haksızlığa uğrayan bireylerin şikayeti 

üzerine yapılan denetimden çok daha kapsamlı bir denetim olmaktadır. 

Ombudsmanın hak ve özgürlüklerin savunucusu olarak görüldüğü ülkelerde, kötü 

yönetimden kaynaklanan sorunlarla kendilerini sınırlandırmayan ombudsmanlar, 

yapılan haksızlıkların nedenlerini sistematik bir araştırmaya girişerek, mevcut 

yönetimi iyileştirmek amacıyla önerilerde de bulunur (Temizel, 1997b: 767). 

Genellikle İskandinav ülkelerinde ombudsmanlar hak ve özgürlüklerin 

korunması alanında çalışmaktadırlar. İsveç’te ombudsman, hükümet üyeleri hariç 

tüm kamu güçlerini denetlerken, Hollanda ombudsmanı yetki alanı içerisindeki bütün 
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güçlerin yasalara ne ölçüde uyup uymadıklarını, kararlarda keyfilik olup olmadığını, 

kararların akla yatkınlığını ve kamu çalışanlarının görevlerini ifa ederken hatalarının, 

ihmallerinin bulunup bulunmadığını araştırmaktadır. 

Norveç ombudsmanı da hak ve özgürlüklerin korunması alanında görevini 

sürdüren ülke ombudsmanlarına verilebilecek örneklerden bir tanesidir. Norveç 

ombudsmanı kamu kuruluşlarının eylem ve işlemlerinde vatandaşların hak ve 

özgürlüklerinin ve çıkarlarının zedelenip zedelenmediğini, idari gücün kötüye 

kullanılıp kullanılmadığını araştırıp, böyle bir haksızlık varsa eleştirilerde 

bulunmakta ve idarenin dikkatini bu konulara çekip gerekli düzenlemelerin 

yapılmasını sağlamaktadır (Avşar, 2007: 70,71). 

1.4.2.1.2 Vatandaşın Kötü Yönetime Karşı Korunması 

Vatandaşın kötü yönetime karşı korunması da ombudsmanın görev alanına 

giren konulardan biridir. Burada kötü yönetimden kastedilenin ne olduğu konusunda 

Temizel (1997: 43), kötü yönetimi oluşturan unsurların tam bir listesinin yapmanın 

mümkün olmadığını, tarafgirlik, ihmal (savsaklama), görevi yerine getirmede 

yetersizlik, gecikme, bilgisizlik, ehliyetsizlik, kötü niyet, namussuzluk ve keyfilik 

kavramlarının bu liste içerisinde sayılabileceğini belirtmektedir. 

İngiliz Ombudsmanı bu görevi yerine getiren en tipik örnektir. İngiliz 

Ombudsmanının görevi, kötü yönetim sonucunda haksızlığa uğrayan bireylerin 

şikayetleriyle sınırlandırılmıştır. Yetki ve görev alanı oldukça dar tutulan İngiliz 

Parlamento Ombudsmanı’nın görev alanı kötü yönetim ya da yönetimin hatası 

sonucu bireylerin uğradığı haksızlıklar olarak belirlenmiştir (Uyanık, 1994: 206). 

İngiliz Parlamento Ombudsmanı yönetsel işlemleri değerlendirirken bir takım 

ölçütlere göre hareket etmektedir. Bunlar; 

• Kabalık veya taciz edici şekilde davranma, 

• Hakka uygun olarak davranmakta isteksizlik, 

• Gereksiz yere gecikme, 

• Makul sorulara yanıt vermeyi reddetme, 

• Bireyin hakkı olan bilgileri vermeyi ihmal etme, 

• İnsanları bilerek yanlış yöne yönlendirme, 
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• Yerinde bir öneriyi gözardı etme, 

• Irk, dil, cinsiyet gibi nedenlerle eşitliğe aykırı davranma, 

• Hatalı bir süreç izleme, 

• Taraf tutma, gibi ölçütlerdir (TheParliamentary Ombudsman, 1996: 2; 

aktaran Akıncı, 1999: 330).  

Önüne gelen bir sorunda hukuka aykırı bir şeyin olup olmadığını, uzun 

deneyim ve gözlemler sonucunda ortaya konmuş olan bu ölçütlere göre belirleyen 

ombudsman, şikayete konu olan olayda bu olumsuzluklardan bir veya bir kaçına 

rastlarsa, bunun “kötüyönetim” olduğuna karar verir düzeltmek için öneri paketi 

hazırlar (Akıncı, 1999: 330). Fakat somut olaylara göre kötü yönetim olgusunu 

belirlemek, ombudsmanın tecrübesi, kişisel yorumu, bilgi ve becerisine kalmaktadır 

(Ataman, 1993: 231). 

Kötü yönetimin alınan bir kararın uygulanması esnasında ortaya çıkması 

dikkat çeken noktalardan biridir. Kararın uygulanması kötü yönetime neden 

oluyorsa, bu yönetimin düzeltilmesi yoluyla değil de, kötü yönetime neden 

olmayacak yeni kararların oluşturulması yoluyla giderilmektedir (Temizel, 1997: 

43). 

1.4.2.1.3 Yöneten ve Yönetilen İlişkilerinde Hakkaniyetin Sağlanması 

Hakkaniyet, hukuk sistemlerinin doğuşundan beri, hukukun ortak temeli gibi 

görünmektedir.Adalet ile hemen hemen aynı anlamı taşımakta olan hakkaniyet 

kelimesinin de birçok anlamı bulunmaktadır. Bir defa hakkaniyet soyut bir kavram 

olarak hukukun ana ilkelerinden biridir. Yine hakkaniyet, somut bir biçimde de 

hukukun ikincil kaynaklarının yer aldığı pozitif hukukta zaman zaman ortaya çıkan 

bir başvuru kaynağıdır. Nihayet hakkaniyet yasa ve uygulamaları yumuşatmakta 

kullanılan hukukun istisnai bir düzenleyicisidir (Temizel, 1997: 45). 

Hukuk devleti ilkesinin en önemli ilkesi yasaları uygulayan idarenin, yasalara 

uymasını sağlamaktır. Hemen her ülkede idare, yasalara uygun ancak kamu vicdanını 

yaralayan, hakkaniyetli olmayan, bireyleri yeterince tatmin edemeyen ve onların 

hukukunu zedeleyen uygulamalar gerçekleştirebilmektedir. İdarenin bu tür 

faaliyetlerini kabul etmek mümkün olmadığından denetimini dar yasal kalıplarla 

yapmak yerine genel hukuk prensiplerini nazara alarak yapmak daha doğru 
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olmaktadır. Ombudsman dışındaki mevcut denetim mekanizmaları “yasallık 

denetimi” ile sınırlı olduklarından bu amaca ulaşmak zor görünmektedir (Mutta, 

2005: 60,61). İşte bu zorluğu aşmada ombudsman, vatandaşın en güçlü yardımcısı 

olarak düşünülebilir.  

Bu görevi yerine getiren ombudsmanlara en güzel örnek Fransa 

ombudsmanıdır. Fransa’da kurulan ombudsmanın görevi vatandaş ve yönetim 

arasında meydana gelebilecek bu tür sorunlara çözüm bulmak ve hakkaniyeti 

sağlamaktır. Fransız Ombudsmanı (Mediateur), haklı olduğuna inandığı bir olayda 

yönetimden gerekli anlayışı görmeyen bir vatandaşın, yönetim tarafından tanınmasını 

istediği haklarının yerindeliğini ölçmek ve bulduğu çözümle de her iki tarafa gerekli 

tatmini sağlamak olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece ombudsman, yönetimle bireyler 

arasındaki sorunlarda, normal yollardan bulunamayan çözümlere yönelik önerilerde 

bulunarak hakkaniyeti sağlamak ve kamu birimlerinin hatalı işleyişine tanıklık 

yapmak işlevini üstlenmektedir (Temizel, 1997: 47). 

Bununla birlikte Fransa ombudsmanının hakkaniyeti sağlamaya yönelik 

önerilerde bulunabilmesi için üç şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar; 

• Bireylerin yasa koyucunun kesinlikle ve bilinçli olarak istediği bir durumda 

bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda ombudsman muhtemelen yasa metninde 

bir değişiklik önerecek, ancak bireyin özel durumu üzerinde bir müdahalede 

bulunmayacaktır. 

• Yasanın uygulanmasının, bireyin önemli ve özel bir zarara uğramasına yol 

açması gerekmektedir. Ombudsman, şikayetçi çok küçük bir zarara uğramışsa ya da 

zarar yasanın uygulandığı bireylerin tümünün katlandığı zarardan farklı değilse 

hakkaniyet sağlama adına yasanın normal uygulamasının sonuçlarını tartışmaya 

açmayacaktır. 

• Uğranılan zararın onarılabilir olması gerekmektedir. Hakkaniyet içerinde 

tazmin, yasanın ruhuna ve amaçlarına aykırı değilse ve üçüncü bireylerin haklarına 

zarar vermiyorsa söz konusu olmaktadır (Temizel, 1997: 47). 

Bazı durumlarda ombudsmanlar, yönetsel işlemlerdeki kusuru ne kadar çaba 

gösterirse göstersin kaldıramazlar ve hakkaniyeti temin edemezler.Bu durumda 

ombudsmanların parlamentoya yasa önerileri hazırladıkları da bilinmektedir. Yasa 
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önerisi hazırlamada en büyük çabayı Fransız ombudsmanı göstermektedir (Avşar, 

2007: 74). 

Yöneten ve yönetilen ilişkilerinde yasalara uygun ancak birey aleyhine 

haksızlık oluşturan durumlarda, idareye hakkaniyete uygun çözüm önerileri teklif 

etmesi,bu olmazsa parlamentoya yasal düzenleme yapması için teklif götürmesi 

ombudsmanın en önemli işlevleri arasında sayılabilir (Mutta, 2005: 61). 

Ombudsmanların görev alanına giren konular yukarıda anlatıldığı ve 

örneklendirildiği biçimde şekillenmektedir. Fakat buradan ombudsmanların sadece 

bir konuyla ilgilendikleri sonucu çıkarılmamalıdır. Bazı ülkelerde ombudsmanlar 

belirtilen konularda hatta daha da geniş alanlarda yetkili kılınabilmektedir. 

Nitekim yeni Zelanda ombudsmanı, sadece kötü yönetim konularıyla 

kısıtlanmayıp yasaya uygun olmayan, mantıksız, haksız veya baskıcı, tamamen veya 

kısmen yanlış bir duruma dayanan, ya da taraflı herhangi bir karar, öneri veya 

davranış hakkında da rapor düzenleyebilmektedir. Danimarka’da da ombudsmanlara 

büyük bir serbestlik sağlanmış, idare tarafından yapılan hataları ve mantıksız 

kararları eleştirme görevini de üstlenmişlerdir. Norveç’te ise ombudsman yurttaşın 

şikayetlerine neden olan haksızlıklarla uğraşmakla beraber, açıkça mantıksız olduğu 

kabul edilen isteğe bağlı kararlar ve yönetimdeki adaletsiz uygulamalar hakkında da 

üzerine düşen görevi yerine getirmektedir (Temizel, 1997: 52). 

1.4.2.2 Ombudsmanın Görev Alanına Giren Kuruluşlar 

Devlet, yerel yönetimler, kamu yönetimi müesseseleri ve kamu hizmeti gören 

kuruluşlar ombudsmanın görev alanına girmektedir. Ombudsmanlığın uygulandığı 

ülkeye göre bu kuruluşların tümü veya bir kısmı ombudsmanlığın görev alanı 

içerisinde olabilmektedir. Kimi ülkelerde yargı kuruluşları da kapsam dahilinde 

tutulurken kimi ülkelerde yargı, parlamento, ordu gibi kurumlar ombudsmanın görev 

alanı dışında tutulmaktadır (Avşar, 2007: 75). 

Günümüzde genel olarak ombudsmanlık kurumunun görev alanının kamu 

yönetiminin bütünü olduğu söylenebilir. Ancak ombudsmanlığın görev alanına giren 

kuruluşlar incelendiğinde, ülkeler arasındaki farklılıklar göze çarpmaktadır 

(Yustemur, 2005: 41). 
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Bazı örnekler vererek ülkeler bazında ombudsmanın görev alanına giren 

kuruluşları incelemek yerinde olacaktır. 

Ombudsmanın ilk örneklerini gördüğümüz İsveç’te, ombudsmanın görev 

alanına giren kuruluşlar kapsamında yargı otoritelerini ve onlara bağlı kuruluşları 

kapsarken geçen süre içerisinde ombudsmanın görev alanı genişletilmiş, 1950’li 

yıllardan itibaren diğer yönetsel otoriteler ve yerel yönetimler de ombudsman 

denetimine tabi tutulmuştur. Finlandiya’da bu görev alanının biraz daha genişlediğini 

söylemek yanlış olmaz. Zira Finlandiya ombudsmanının görev alanına giren 

kuruluşlar, merkezi ve yerel tüm yönetim birimlerini kapsamakta, bakanlar ile yerel 

yönetimlerin seçilmiş yöneticileri, askeri birimler ve yargı bu alan içerisinde 

bulunmaktadır. Danimarka’da ise yargı organları hariç, kamu yönetimi içerisinde yer 

alan tüm bakanlıkları, kamu kuruluşlarını ve kamu yetkisini kullanan herkesi 

kapsamaktadır (Akın, 1998: 528). 

İngiliz ombudsman kurumu ise görev alanlarına göre organize edilmiştir. 

Parlamenter ombudsman, sağlık ombudsmanı, adli hizmetler ombudsmanı, yerel 

yönetimler ombudsmanı vb. isimlerinde belirlenen görev alanlarına giren konularla 

uğraşmaktadır. Bunlardan en önemlisi olan parlamento ombudsmanının görev 

alanına girmeyen konular personel meseleleri, askeri konular ve ticari işlemlerdir 

(Ataman, 1997: 783). 

Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere her ülke, ombudsmanın görev 

alanına girecek veya girmeyecek kuruluşları kendi siyasal, yönetsel ve kültürel 

yapısına göre belirlemektedir. 

1.4.3 Ombudsmanın Yetki ve Statüsü 

Ombudsman sisteminin tüm özelliklerinde olduğu gibi statüsünün ve 

yetkisinin belirlenmesi konusunda da ülkeden ülkeye farklılıklar görülmektedir. 

Anayasa veya kanunla kurulup hukuki statüsü bu yasal düzenlemelerle belirlenen 

ombudsman, görevini yerine getirirken diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkisinde 

bu yasal düzenlemelerden kaynaklı büyük destek sağlamaktadır (Mutta, 2005: 56). 

Ombudsman, genellikle parlamento tarafından atanır, parlamentoyu temsil 

eder ve onun adına denetimde bulunur. Ombudsmanın parlamentoya bağlı olması 

meşruiyetini oluşturduğu gibi kendisine temsili bir nitelikte kazandırmaktadır. 
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Ombudsmanın yürütmeye bağlı olan idare üzerindeki denetimi ile parlamentonun 

yürütme üzerindeki denetiminin anayasal temelleri aynıdır (Acar, 1991: 258,259). 

En önemli özelliği statüsünden kaynaklanan ombudsman, bağımsız bir 

statüye sahiptir. Bağımsızlık kurumun olmazsa olmaz şartıdır. Ombudsman yürütme 

organına karşı bağımsız olduğu gibi, kendisini seçen yasama organına karşı da 

bağımsızdır. Bağımsız olmayan bir ombudsman kendisine verilen görevleri hakkıyla 

yerine getiremez (Mutta, 2005: 56). Devletin diğer organlarına karşı yasal veya 

anayasal bağımsızlığa sahip olan ombudsman, bir yandan politik sonuçlardan 

korkmaksızın doğruyu arama özgürlüğü sağlarken, diğer yandan da hiçbir baskıya 

maruz kalmadan serbestçe çalışabilmesi için de önemlidir. Ayrıca herhangi bir 

beklenti içine girmeyen ombudsman, bu bağımsızlığı sayesinde kendi kendini 

sınırlandırmamış olmaktadır (Temizel, 1997: 775). 

Ombudsmanın tarafsızlığı ve bağımsızlığını etkileyen en önemli husus 

ombudsmanın seçilme biçimidir. Çoğunlukla parlamento veya cumhurbaşkanı 

tarafında seçilen ombudsman, arkasında parlamentonun desteğini hisseder ve bu 

güce dayanarak işlemlerinde bağımsız ve tarafsız olabilmektedir (Babüroğlu ve 

Hatipoğlu, 1997: 33). Ombudsmanın parlamento tarafından seçilmesindeki amaç, 

yürütme organının bu kurum üzerinde söz hakkının olmamasını sağlamaktır. Fakat 

bu konuda Mutta (2005: 57) bir eleştiri getirmekte ve parlamento çoğunluğuna sahip 

yürütme organının ombudsmanın seçilmesinde de etkili olacağından hareketle 

kurumun bağımsızlığına gölge düşebildiğini ifade etmektedir. Baylan (1978: 165) ise 

bu konuda muhalefet partilerinin de söz sahibi olmasıyla bu sorunun çözülebileceği 

görüşündedir. Ayrıca ombudsmanın seçileceği ülkenin öznel koşulları dikkate 

alınmalı, yürütmeden olabildiğince bağımsız bir yöntemle ombudsmanın seçilmesi 

gerekmektedir. Aksi halde ombudsmanın tarafsızlığına gölge düşecektir (Erhürman, 

1998: 91). 

Ombudsmanın bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkileyebilecek birçok unsur 

bulunmaktadır. Ombudsmanın görev süresi, görevden alınması, kurumun bütçesi ve 

kurumda çalışan personel de bu unsurlar arasında sayılabilir.  

Görev süresi bakımından ombudsmanın görev süresinin, yasama organının 

görev süresinden daha uzun olması, yasama organının hiç olmazsa belli bir dönem 
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kendi seçmedikleri ombudsmanla çalışmak zorunda kalmalarını sağlamak açısından 

yerinde olacaktır. Yine görev süresiyle ilgili olarak, ombudsman sadece bir dönem 

için görev yapabilmeli, ikinci kez aday gösterilmesinin önüne geçilmelidir. Bu 

sayede ombudsmanın, bir daha seçilme ümidiyle birilerine hoş görünmeye 

çalışmaktan kaçınmasını sağlanacak, bu da bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından 

olumlu bir adım olacaktır (Erhürman, 1998: 92). 

Ombudsmanın görevden alınması da bağımsızlığını etkileyen en önemli 

unsurlardan biridir. Genel olarak göreve geliş şekliyle paralel olarak görevden alınma 

esası uygulanmaktadır. Fakat ülkenin yönetsel gelenekleri gereği parlamento dışında 

hükümet veya başka bir organ tarafından göreve getirildiyse, bu halde görevden alma 

işlemi parlamentoya bırakılmalı, bu sayede ombudsmanı yönetimin etkilerinden 

koruyarak bağımsızlığını güçlendirmektedir (Temizel, 1997: 57).  

Ombudsmanın statüsü ve yetkileri birçok ülkede benzerlikler göstermesine 

rağmen, daha önce de belirtildiği gibi devletlerin siyasi ve idari tarihi, sosyal yapısı, 

bürokratik kurumları ve benzeri etkilerden dolayı farklılıklar da görülmektedir. 

Örneğin, İsveç ve Finlandiya’da ombudsmanlar çok geniş yetkilere sahipken, 

İngiltere’de bu yetkiler daha da sınırlandırılmıştır. 

Genel olarak bakıldığında “ombudsmanlar çok geniş araştırma ve denetleme 

yetkisine sahip olmakla birlikte yaptırım yetkisi çok sınırlıdır. Böyle olması da 

çağdaş kamu yönetimi anlayışının bir gereği olarak görülmektedir. Yaptırım gücünün 

diğer kamu kuruluşlarında veya kamuoyunda olması bu kurumun işlevselliğini ve 

bağımsızlığını artırmaktadır” (Özden, 2010: 46). 

Ombudsmanın yetkisi, incelemeler sonucunda varmış olduğu kararların 

özünde yönetimin kötü yönetimden kaynaklanan hatası varsa, bu yanlışları ortaya 

koymak ve yönetene düzeltilmesi için tavsiye etmek biçimindedir. Yine bu yetki 

kapsamında eğer yöneten yönetilene karşı olan kararlarını düzeltmez ise bu durumda 

da bunu Parlamento’ya bildirmek ve kamuoyu ile bunu paylaşmaktadır. Kamu 

hukukuna tamamıyla uygun idari kararlar bile bazen hakkaniyete uygun olmayabilir. 

Hakkaniyet endişesi aslında hukuksallık endişesini de aşan bir düşüncedir.Yasalar, 

ombudsmanların her zaman istediklerinde yönetsel işlemle ilgili her türlü belge ve 
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bilginin ombudsmana verileceği, aykırı durumlarda ise cezalandırılacağını hüküm 

altına almıştır (Küçüközyiğit, 2012). 

Ombudsmanlarınsahip oldukları çok geniş sorgulama ve araştırma yetkilerine 

rağmen kamusal eleştiri ve ikna dışında zorlama yetkileri bulunmamaktadır 

(Avşar,1998: 62). Ayrıca, ombudsmanın yargı veya idare üzerinde denetim yetkisi 

bulunmayıp, yetkisi sadece“araştırma”ile sınırlıdır. Ayrıca,  hukuka aykırılık, 

adaletsizlik ve haksızlığı araştırıp bulma ve çözüm önerme yetkisine sahiptir (Özden 

ve Gündoğan, 2000: 50).  

Ombudsman, kamu yönetimine karşı bireylerin şikayetlerini kabul eder ve 

sorunlara bir çözüm getirir. Devlet, yerel yönetimler ve bağımsız kamu yönetim ve 

müesseseleri ombudsmanın görev alanına girmektedir. Ombudsmanların her türlü 

dosyaya ulaşabilme, gerektiğinde birimleri denetleyebilme, re’sen veya talep üzerine 

geniş bir araştırma soruşturma yetkileri vardır (Wieslander, 2005: 62,65; aktaran 

Fendoğlu, 2011:66). 

Ombudsmanların araştırma soruşturma yetkileri şöyle detaylandırılabilir 

(Fendoğlu, 2011: 66); 

• Cezaevi ve nezarethane koşullarını inceleyebilir. 

• Hastane koşullarını inceleyebilir. 

• Dava açma veya açılmış olan davaya müdahil olabilme hakkı vardır. 

Ombudsmanların sahip oldukları çok geniş sorgulama ve araştırma 

yetkilerine rağmen, kamusal eleştiri ve ikna dışında zorlama yetkileri 

bulunmamaktadır. Rowat, ombudsmanların bu genel yetki alanını şöyle 

özetlemektedir (Rowat, 1968; aktaran Ataman, 1993: 219). 

• Ombudsman anayasa ve aysa ile kurulmuş, idareyi yasama organı adına 

denetleyen, taraf tutmayan bağımsız bir görevlidir, 

• Ombudsman haksızlığı, adaletsizliği, idarenin kötü işleyişini dile getiren 

özel şikayetleri ve yakınmaları izler, 

• Bu kurumun soruşturma açmak, tenkit etmek, idarenin aksayan yönlerini 

kamuoyuna açıklamak yetkisi vardır. Fakat tespit ettiği kötü davranış ve işleyişleri 

düzeltmek yetkisi yoktur. 
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• İdareye “mutlaka karşı” değildir. 

Ombudsman, idari işlemleri iptal edemez, idareyi tazminat ödemeye mahkûm 

edemez ve idareye herhangi bir konuda emir veremez. Dolayısıylaombudsmanın 

kararlarını yerine getirmemek, idareyi veya kamu görevlilerini hukuksal veya cezai 

sorumlulukla karşı karşıya bırakmayacaktır. Ombudsmanınalacağıkararların 

etkililiğini artırmak ancak bu kararlarıyerine getirmeyen idarenin ve kamu 

görevlilerinin üzerinde oluşabilecek siyasal baskıyıartırmakla mümkündür (Kestane, 

2006: 134). 

1.4.4 Ombudsman Türleri 

1.4.4.1 Parlamento Ombudsmanı 

Parlamento ombudsmanı parlamento tarafından seçilir ve gücünü 

parlamentodan alır. Ombudsmanın bu türü kamu yönetimlerine karşı yurttaşların hak 

ve özgürlüklerini korumakla görevli, kamunun gerçekten güvenini kazanmış ve 

herkesçe tanınan kişilerdir (Temizel, 1997: 59). 

Parlamento ombudsmanı her ülkedeki ombudsman kurumları için bir model 

teşkil etmektedir. Yani bir çok ülkedeki normal ombudsman kurumu aslında 

parlamento ombudsmanı ile birçok ortak özellikler taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle 

bu konunun başından beri bahsedilen ombudsmanın özellikleri, statüsü ve yetkileri 

aslında parlamento ombudsmanının özelliklerini anlatmaktadır (Özden, 2010: 54). 

1.4.4.2 Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı 

Birçok ombudsman uygulamasında silahlı kuvvetlere ilişkin konuların tümü 

ombudsman denetiminin kapsamı dışında tutulmuş; bazı ülkelerde de kamu hakemi 

görevi yürüten ombudsmanın görev alanı silahlı kuvvetleri de içine alacak şekilde 

geniş tutulmuştur (Avşar, 2007: 105). 

Silahlı kuvvetler ombudsmanı, silahlı kuvvetler mensupları arasındaki 

anlaşmazlıkları çözmek, ordu mensupları ile ordu arasındaki sorunlara çözüm 

üretmek için kurulmuştur (Özden, 2010: 59). 

Silahlı kuvvetlerin iç işleyişi, askeri hizmetin amaç ve gereklerine uygun 

yürütülüp yürütülmediği hususlarında; özellikle disiplin, terfi ve özlük işlemlerinde; 

askeri kışlaların fiziki şartları, askerlik hizmetinde güvenlik ve sağlık şartları, askeri 
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ombudsmanın denetim alanına girmektedir (Avşar, 2007: 105,106). İsrail ve Norveç 

askeri ombudsmanın olduğu ülkeler arasındadır. 

Norveç’te silahlı kuvvetler ombudsmanının genel görevleri; rahatlık, izin, 

tayinler, her rütbe için eğitim, hazırlık gibi hususlardır. Bu ombudsman kurumu 

içerisinde, 1956’da dini veya ahlakı inanışları sebebiyle silah altına girmek 

istemeyenler için bir ombudsman tayin edilmiştir. Ombudsmanlar birçok 

anlaşmazlığın taraflara yapılan telefon temasları ile çözüldüğünü, şikayetlerin resmen 

kayıt bile edilmediğini söylemişlerdir (Altuğ, 2002: 95). 

1.4.4.3 Sağlık Ombudsmanı 

Sağlık hizmetleri ombudsmanı ulusal sağlık hizmetlerine ilişkin yakınmaları 

incelemek üzere görevlendirilmiş olup; ilk uygulaması İngiltere, Galler ve 

İskoçya’da 1973’te başlatılmıştır (Avşar, 2007: 97). 

İngiltere’de sağlık ombudsmanlarının görev alanı bölge ve ilçe sağlık 

idareleri, aile hekimliği komiteleri, halk sağlığı laboratuvar hizmetleri idaresi ile 

ilgili “kötü yönetim” iddialarının incelenmesi ve soruşturulmasıdır. Şikayet 

konusunun önce ilgili sağlık birimine iletilmesi ve gelecek cevap ile birlikte veya 

makul bir süre bekledikten sonra ombudsmanlara yazılı olarak verilmesi 

gerekmektedir (Ataman, 1997: 784). Ombudsmana doğrudan hastanın kendisi, bir 

yakını veya ona yardımcı olmak üzere Ulusal Sağlık Hizmetleri, Toplum Sağlık 

Konseyi veya Yerel Sağlık Konseyi bünyesinden bir çalışan başvurabilir. Gerekli 

işlemler yapıldıktan sonra şikayet konusu üzerinde bir rapor hazırlanır, bu raporun 

bir nüshası şikayetçiye, bir nüshası da sağlık hizmeti birimine gönderilir. Şikayetin 

haklı bulunması durumunda ilgili kurumun özür dilemesi veya haksızlığın bir şekilde 

ortadan kaldırılmasını önerir ancak tazminat öneremez. Sağlık hizmetleri 

ombudsmanısağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması konusunda önerilerde de 

bulunabilir (Akıncı, 1999: 342). 

1.4.4.4 Yerel Yönetimler Ombudsmanı 

Yerel yönetim ombudsmanı, mahalli sorumluluğu olan bir ombudsman 

kurumudur. Halkın yerel yönetimlerle yaşadıkları sorunları inceler, yerel 

yönetimlerin temel prensipleri olan özgürlük, çoğulculuk, katılım ve verimlik 

ilkelerinin sürekliliğini sağlar.  
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Bütün dünyada yerel yönetimlerin genel olarak daha fazla sorumluluk 

yüklenmeye ve daha çok yetkiyle donatılmaya başlanmıştır. Bu yetki ve 

sorumlulukların vatandaşın özgürlüklerini kısıtlamadan kullanılabilmesi için bir yerel 

yönetim ombudsmanına ihtiyaç duyulmuştur (Özden, 2010: 67). 

İlk kez İngiltere’de 1974’te kurulmuş olan Yerel Yönetim Ombudsmanının 

yetki ve görev alana büyükşehir belediyesi, kent ve il belediye meclisi, kentsel 

gelişme idaresi, polis, itfaiye, ulusal park yönetimleri, çevre sorunları idaresi ve 

eğitim başvuru komiteleri girmektedir (Avşar, 2007: 98). Kısacası yerel yönetimlerle 

ilgili sorunlarla uğraşır ve kötü yerel yönetime karşı vatandaşları koruma görevi 

üstlenerek, yerel yönetimlerde demokrasinin pekişmesine katkıda bulunur (Özden, 

2010: 67). 

Yerel yönetim ombudsmanını parlamento ombudsmanından farklı kılan 

tarafı, parlamento veya bakanlarla ilişkilerinin olmamasıdır. Ayrıca yerel yönetim 

ombudsmanı görev alanlarında soruşturma raporlarını ilgili temsili organa 

gönderirler. Görev alanları mahalli idareler ve birlikleri, şehirsel gelişme idaresi 

kurumu ve devlet bakanı dışında kalan polis otoriteleridir. Şikayetin yazılı olması ve 

ilgili mahalli idare üyesi aracılığıyla veya doğrudan yapılması gerekir. Soruşturma 

sonucunda düzenlenen rapor örnekleri ilgililere verilir, ayrıca en az üç hafta süreyle 

kamunun incelemesine açık tutulur. Yıllık raporlarda yayımlanır (Ataman, 1997: 

784,785). 

1.4.4.5 Tüketici Ombudsmanı 

Yeni pazarlama teknikleri ve reklam kampanyaları ile bir ürünün kötü yanları 

gizlenmekte, faydalı özellikleri ise abartıldıkça abartılmaktadır. Çeşitli şaşırtmacalı 

yöntemlerle, promosyonlarla ürünlerin fiyatları da normalin altındaymış gibi 

gösterilip gerçekte normalden daha pahalıya satılmaktadır. Böyle durumlarda her 

zaman tüketici mağdur olmakta; ancak aldığı mal, imzaladığı senet elinde kalmakta, 

garanti belgesi de çok işe yaramamaktadır. Tüketici ombudsmanı, tüketicilerin böyle 

durumlarda mağduriyetini gidermeyi amaçlamaktadır (Özden, 2010: 63). 

İlk olarak 1971 yılında tüketicilerin, Pazarlama Yasası ve Adil Olmayan 

Sözleşmeler yasasındaki haklarını korumak üzere İsveç’te kurulmuştur. Bu yasalar 
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genel olarak, şirketlerin ürettikleri mal ve hizmetlerin müşteriye sunumu ile ilgili 

kuralları ve standartları içermektedir (Avşar, 2007: 100). 

Tüketici ombudsmanı, kendisine gelen şikayetlerle ilgili olarak öncelikle bir 

inceleme yapar; şikayetlerin çözümüne ilişkin önerilerini düzeltilmesi için ilgili 

şirkete yazılı olarak bildirir. Bu önerilere uyulmadığı hallerde konuyu hukuki 

soruşturma için Ticaret Mahkemesi’ne bildirir (Demir, 2002: 141). Ticaret 

mahkemesi istemi haklı bulması durumunda genel olarak para cezası yaptırımı 

uygular ve bu yaptırıma karşı temyiz olanağı yoktur. Ombudsman bu türden yılda 

ortalama olarak 4000’e yakın şikayet alır ancak bunların 2000-2500 kadarını 

incelemeye değer bulur (Akıncı, 1999: 313). 

1.4.4.6 Çocuk Ombudsmanı 

Çocuklar diğer yaş guruplarına göre daha savunmasız oldukları için 

karşılaştıkları kötü davranışlar, toplumdaki diğer guruplara göre daha fazladır. Aile 

içi şiddet, ağır şartlar altında çalışma, dilencilik ve yankesicilik gibi yasal olamayan 

yollarda çalışmaya zorlanma, cinsel taciz, eşit eğitim imkanlarından yoksun 

bırakılma, çocukların her zaman yüz yüze kaldıkları sorunlardan bazılarıdır. Bu 

sorunlara bir de çocukların, uğradıkları haksızlıklar karşısında gidilecek yasal yolları 

bilmemeleri ve bu konuda çekinceli davranmalarını eklediğimizde durum çocuklar 

açısından daha da kötü bir hal almaktadır (Özden, 2010: 56). 

Çocuk hakları ombudsmanlığı, ilk kez Norveç’te 1981 yılında kuruldu. 

Gerektiğinde dava açmak, şahit dinlemek yetkileri ile donatılmıştır. Gözmen 

çocukları, ayrımcılık, kötü muamele, taciz, bazı çocukların özel ihtiyaçları, 

medyadan çabuk etkilenme, aile içi şiddete maruz kalma gibi sorunlarla 

ilgilenmektedir (Fendoğlu, 2011: 90). 

Norveç’ten sonra İsveç’te 1993 yılında kurulan çocuk ombudsmanını, ihtisas 

ombudsmanlarının en önemlilerinden biridir. Amacı 18 yaşından küçüklerin ve 

gençlerin hak ve çıkarlarını korumak, bu alanda imzalanan uluslararası sözleşmelerin 

gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Çocuk ve gençlerle yakın temas halinde olan çocuk 

ombudsmanı, onlarla doğrudan iletişime geçerek, sorunları dinlemek suretiyle onlara 

yardımcı olmaya çalışmaktadır (Demir, 2002: 146). İhdas olunan çocuk hattı ile 
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çocuklar istedikleri zaman ombudsmana ulaşabilmekte, doğrudan ombudsmanla 

görüşebilirler (Fendoğlu, 2011: 89). 

2. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE  

  OMBUDSMANLIK SİSTEMİ 

Daha önce de belirtildiği gibi ombudsman sistemi günümüz itibari ile yüze 

yakın ülkede uygulanmaktadır. Ombudsman sistemini uygulayan bütün ülkeler, 

sistemi kendi ülkelerine uyarlarken başka ülke örneklerinden etkilenmiş olmasına 

rağmen, kurumu kendi yönetsel yapısına, ülkenin şartlarına ve insan haklarında 

gelmiş olduğu son noktaya göre şekillendirmiştir. Buna bağlı olarak da ülkelerin 

kendilerine özgü bir ombudsman uygulaması ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Özden 

(2010: 73)’in de belirttiği gibi ülkeler incelenirken herhangi bir sınıflandırma 

yapmaya gerek yoktur. Yani Anglo-Sakson, İskandinav ülkeleri, Pasifik ülkeleri 

veya Kıta Avrupası gibi sınıflandırmaların, ülkelerde ombudsmanlığın 

uygulanmasında etkili olmadığı ve her ülkenin bu kurumu kendine özgü hale 

getirmesinden dolayı gereksiz olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmamızın bu bölümünde ülkeler bazında incelemeler yapılırken, 

ombudsman sisteminin ilk kez ortaya çıktığı ülke olan İsveç’ten başlayacağız. 

İsveç’ten sonra yönetsel yapı olarak da İsveç’in etkisi altında kalmış olan ve bu 

kurumu ikinci olarak uygulayan Finlandiya’da ombudsman sisteminin genel yapısı 

ortaya konacaktır. 

Dünyada bu kurumun sadece belli bir bölgede uygulanabilirliği düşüncesini 

yıkan ve uygulanmasıyla tüm dünyada kurumun kabul edilebilirliğini artıran ülke 

olan İngiltere de çalışmamız kapsamına dahil edilmiştir. Bununla birlikte güçlü bir 

yönetsel yapı ve idari yargı sistemine sahip olan Fransa da, farklı bir yönetsel yapıda 

ombudsmanlığın uygulanmasına örnek teşkil ettiği için çalışmada incelenecektir. 

Son olarak da 1992’de Maastricht’te imzalanan Avrupa Birliği Anlaşması’nın 

195. maddesiyle oluşturulan ve uluslarüstü bir uygulamaya örnek teşkil eden Avrupa 

Birliği bünyesindeki “Avrupa Ombudsmanı” çalışmayadahil edilmiştir. 

Ülke örnekleri incelenirken, uygulamada ombudsmanın ülkelere göre 

atanması ve statüsü, görev ve yetkileri,  başvuru ve çalışma usulleri dikkate 

alınmıştır.  
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2.1 İsveç Ombudsmanı 

Ombudsmanın anayasal olarak ilk ortaya çıktığı ülkenin İsveç olduğunu 

çalışmamızın daha önceki bölümlerinde aktarmıştık.İsveç’te ombudsman 1809 

Anayasası ile kurulmuş ve kurulduğu tarihten itibaren de sürekli olarak değişim 

geçirmiştir. 1915’e kadar bir, 1915-1968 arasında da biri sivil biri de askeri olmak 

üzere iki ombudsman varken bu sayı 1972–1976 tarihleri arasında üçe çıkmıştır. Şu 

anda Parlamento tarafından seçilen dört tane Parlamento Ombudsmanı’nın yanı sıra 

hükümet tarafından atanan Tüketici Ombudsmanı, Erkek Kadın Eşitliği 

Ombudsmanı, Eşit Fırsatlar Ombudsmanı, Etnik Ayrıma Karşı Ombudsman, Cinsel 

Azınlıklar Ombudsmanı, Çocukların Korunması Ombudsmanı ve Özürlülerin 

Ombudsmanı vardır. Ayrıca medya tarafından desteklenen ve masrafları yine medya 

organları tarafından karşılanan Basın Ombudsmanı da vardır(Işıkay, 2012). Biz 

çalışmamızda sadece Parlamento ombudsmanlarını incelemekle yetineceğiz. 

İsveç’te 1976 yılında yapılan düzenlemeyle farklı idari alanlar üçombudsman 

arasında paylaştırılmıştır. Birinci ombudsman genel uygulama esaslarını belirleyen, 

halkın resmi belgelere ulaşmasında, kararların yürütülmesinde veombudsman 

kurumunun personelini ilgilendiren merkezi ve yerel yönetimkararlarında yetkili ve 

görevlidir. İkinciombudsman, mahkemeler, savcılık, polis vehapishaneler konusunda 

yetkiliyken, üçüncü ombudsman isevergiler ve sosyalhizmetler alanında çıkabilecek 

uyuşmazlıklar hakkında yetkili kılınmıştır (Mutta, 2005: 65). 

2.1.1 Atanması ve Statüsü 

İsveç Parlamentosu (Riksdag), 230 üyeli Temsilciler Meclisi ile 150 üyeli 

Ayan Meclisi olarak iki meclislidir. İsveç Ombudsmanı her genel seçimden sonra 15 

gün içinde Parlamento(Riksdag)’nun her iki kanadından gelen 24’er kişiden oluşan 

toplam 48 kişilik birkurul tarafından oybirliği ile Parlamento adına seçilmekte ve 

Parlamento tarafındanatanmaktadır (Kılavuz ve diğerleri, 2003: 55). Görev süresi 

dört yıl olan parlamento ombudsmanının, her zaman parlamento tarafından görevine 

son verilebilir ancak bu uygulamada pek tercih edilmemektedir, ombudsmanın görev 

süresinin dolması beklenmektedir (Baylan, 1978: 42). Parlamentonun dağılması 

Ombudsmanı etkilemez;görevi kendi isteğiyle veya dönem sonunda tekrar 

seçilmeyerek sona erer. Yenidenseçilme olanağı vardır ve sıkça görülür (Işıkay, 

2012). 



81 
 

Ombudsman adayları, parti gruplarından seçilmiş üyelerden oluşan bir kurul 

tarafından belirlenir. Parlamento'nun dağılması Ombudsmanı etkilemez; görevi kendi 

isteği ile veya dönem sonunda tekrar seçilmeyerek sona erer. Eğer Parlamento 

ombudsmana olan güvenini kaybetmişse onu görevden alabilir. Böyle bir karara 

ombudsmanınyıllık raporlarını inceleyen komitenin isteği üzerine varılır. 

Ombudsmanı görevden alma hakkına sadece Parlamento sahiptir. Buna karşın, 

Parlamento veya başka herhangi bir otorite kesinlikle ombudsmanın kararlarına 

müdahale veya etki edemez (Babüroğlu ve Hatipoğlu, 1997: 38). 

Ombudsman olabilmek için hukukçu olma şartı aranmamaktadır. Her 

vatandaş ombudsman adayı olabilmektedir. Ancak dikkat çeken bir nokta 20. yüzyıl 

içindeki ombudsmanların hiçbirinin politikacı olmamasıdır. Genelde kıdemli 

hâkimler ve yüksek mahkeme hâkimleri ombudsman olarak seçilmektedir (Mutta: 

2005: 66). Ombudsmanın her koşul altında tarafsızlıklarını korumaları çok önemli 

olduğu için bu göreve seçilenlerin kariyer endişesi taşımayan, dürüst,olgun ve 

hukuka tam anlamıyla hakim kişiler olması gerekmektedir (Babüroğlu ve Hatipoğlu, 

1997: 38). 

İsveç Ombudsman sistemini tanımlayan anahtar sözcük, bağımsızlıktır. 

Ombudsmanlara vatandaşın kamu yönetimi ve kamu yetkilerini kullananlar 

karşısında haklarını korumaları konusunda duyulan güven, onların salt teorik olarak 

değil, gerçekte de bağımsız olmalarını gerektirir. Bugün ombudsmanların kendilerini 

yetkilendiren Riksdag’dan da bağımsız olarak çalışmaları esastır. Ombudsmanların 

çalışmaları Riksdag’ın onayladığı bir yasa ve doğrudan doğruya kendilerinin 

önerdiği bir bütçe uyarınca yürütülmektedir. Ombudsmanlar bu sınırlar içinde 

Riksdag karşısında tam bir bağımsızlık içinde görev yaparlar;kendi prosedürlerini 

belirlerler, denetleyecekleri kurum ve kuruluşları, incelemeleri gereken konuları ve 

daha derin bir araştırma yapılmasını gerektiren yakınmaları saptarlar (Eklundh, 2000: 

478). 

Ombudsmanın, parlamentoya karşı en önemli ve tek sorumluluğu, her yıl 15 

Kasım’a kadar parlamentoya sunmak zorunda olduğu yıllık rapordur. Bu raporda 

yapılan başvurular teker teker sıralanmakta, açıklanmakta, denetimin nasıl yapıldığı 

ve elde edilen neticeler bildirilmektedir (Özden, 2010: 74,75). 
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Ombudsmanın maaşı en yükse dereceli hakim maaşına eşittir (Versan, 1990: 

108) ve kuruma ayrılan bütçeyi istediği gibi kullanabilmektedir. Ombudsman kurum 

bünyesinde çalışacak memurları kendisi seçer. Bu özellikler ombudsmana büyük bir 

itibar kazandırmaktadır (Tortop, 1990: 168). 

Ombudsmanlık ofisinde, toplamda 50 dolaylarında personelçalışmaktadır. 

Bunların 30 kadarı hukukçu, diğerleri ise sekreter ve yönetim personelidir. Ofisçe 

alınan son kararları yalnızombudsmanlar imzalayabilir. Hukuk eğitimi görmüş 

personel genellikle kamuyönetiminden seçilir. Bu personel genellikle genç yargıçlar 

olup, ofiste dört ile altı yıl görev yaparlar (Eklundh, 2000: 479). 

2.1.2 Görev ve Yetkileri 

İsveç’teki en geniş denetim alanına sahip kuruluş olan İsveç 

Ombudsmanı’nın ana görevleri hukukun üstünlüğü ilkesini korumak ve İsveç 

Anayasası ile yasalarının getirdiği kişisel hak ve özgürlükleri savunmaktır (Eklundh, 

2000: 479). 

İsveç’te ombudsmanın görev alanına birkaç istisna dışında tüm kurum ve 

kuruluşlar girmektedir. Kurum ilk kurulduğu yıl olan 1809’da asıl hedef kitlesi, 

mahkemeler, savcılar, polis ve cezaevleri olarak düşünülmüştür. Ombudsman 

merkezi idareyi denetleyebildiği gibi, 1967 yılında yapılan değişikle artık mahalli 

idareleri de denetleyebilmektedir. Silahlı kuvvetlerin emretme pozisyonunda olanları 

(Babüroğlu ve Hatipoğlu, 1997: 24), ayrıca devlet memuru olmaları nedeniyle 

rahipleri ve kilise mensuplarını da denetleyebilmektedirler (Mutta, 2005: 67). 

Ayrıca ombudsman tarafından yargı organlarının adalet hizmetlerini yerine 

getirirken görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, davaları geciktirme, bireye 

Anayasa’da güvence altına alınmış olan savunma hakkını tanımama, davada taraf 

tutma gibi eylem ve işlemleri de sorgulanabilmektedir (Akıncı, 1999: 309). 

Ombudsman görevini yapabilmek için bütün dokümanları, hatta gizli 

belgeleri görebilir. Yargıç ve yöneticilerin karar verdikleri tüm müzakerelere 

katılabilir, memurlardan gerekli bilgi ve dosyaları alabilir, bir işin soruşturulmasında 

memurlardan yardım isteyebilir (Kaya, 1995: 399). 

Yönetim ve yargıdaki karar alma süreçlerinin tüm aşamalarında hazır 

bulunabilen İsveç Ombudsmanı, kamu görevlilerinden bilgi belge ve yardım 
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isteyebilir. Yaptığı işlemden dolayı sorumlu görülen hakim ve memurlar hakkında 

disiplin ve ceza kovuşturması açılmasını isteyebilir (Eryılmaz, 1993: 92). 

Ombudsmanın bütün bu denetim ve inceleme yetkisinin yanında görev alanı 

kapsamında olmayan kurumlar da vardır.Işıkay (2012), Ombudsmanın denetim 

kapsamında olmayan kişi ve kurumları maddeler halinde şu şekilde belirtmektedir; 

•Parlamento üyeleri, Parlamento’nun İdari ve Temyiz mercileri üyeleri, 

Seçim İnceleme Komitesi ve Parlamento Genel sekreterliği üyeleri  

•Yönetici ve yönetici yardımcısı dâhil olmak üzere İsveç Merkez 

BankasıYönetim Kurulu  

•Milli Borç Ofisi yönetim kurulu ve komisyon üyeleri ile baş kontrolör  

•Kabine bakanları, belediye konseyleri üyeleri, başsavcı  

•Ombudsmanlar birbirlerini denetleyemezler  

•Bağımsız yetkilerle donatılmamış, Ombudsman kurumunda görev yapan alt 

bürokratlar.(Fakat Ombudsman yeterli delil bulursa, bu bürokratları denetlemek için 

faaliyete geçebilir)  

Ombudsman hukukilik denetimi yaptığı kadar yerindelik denetimi de 

yapmakta ve yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda yapılan idari işlemin hatalı 

olduğu kanaatine varırsa, hatalı işlemin geri alınmasını isteyebilir. Buna rağmen 

idarenin yerine geçerek karar alma ve idareye karşı zor kullanma yetkisi yoktur 

(Bereket ve Demirkol, 1996: 32). 

2.1.3 Başvuru ve Çalışma Usulü 

İsveç’te ombudsmana başvurmak, herhangi bir şekle tabi değildir. Şikayet 

sahibinin İsveç vatandaşı veya İsveç’te yaşıyor olması şartı da yoktur. Kurumsal 

merciler veya tüzel kişiler, doğrudan şikayete sebep veren durumdan etkilenmemiş 

kişiler, hapishanede veya benzeri bir kurumdaki kişiler de şikayette bulunabilir 

(Mutta, 2005: 68). Ombudsmana başvurmadan önce idari kademelere de başvurma 

şartı yoktur. Şikayetler herhangi bir ücrete tabi değildir ve karmaşık formalitelerden 

uzaktır. Vatandaş şikayetini sözlü veya yazılı olarak yapabilir ancak isimsiz 

yapamaz. İsimsiz yapılan şikayetler işleme konulmamaktadır. Ombudsmanın işleme 

koymadığı diğer şikayetler ise görev alanına girmeyen konularda yapılan şikayetler 

ve iki yıl öncesine dayanan olaylar üzerine yapılan şikayetlerdir. Ancak iki yıl 
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öncesine dayanan şikayet içeriği kamu yararına olacaksa o zaman ombudsman 

şikayeti değerlendirebilir (Babüroğlu ve Hatipoğlu, 1997: 40). 

Ombudsman kendisine verilen yetkileri iki şekildekullanabilmektedir 

(Kılavuz, vd. 2003: 56): 

• Vatandaşlardan aldığı şikâyetler üzerineşikâyetlerin gerçekliğini araştırmak.  

• Basın yoluyla ya da yılın belli zamanlarında çıktığı yurt gezilerinde 

belirlediği yönetsel aksaklıklar konusunda incelemeye girişmek. 

İdarenin eylem ve işlemlerinden zarar gören her vatandaş ombudsmana 

başvurabilir. Bunun için bir hukukçunun yardımına ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte 

şikâyet için başvuranların bir avukatın hizmetinden yararlanmaları olağandır.  

Başvurubasit bir şekilde şikâyetini yazılı olarak mevcut delil veya 

dokümanlarla birlikte gönderilmek suretiyle yapılır (Chapman, 1970: 241). 

Herhangi bir şikayet ombudsmandan önce başka bir devlet otoritesine de 

yapılmış ise ve o kurum tarafından henüz neticelenmemişse, ombudsman bu 

şikayetin neticelenmesini o kurumdan isteyebilir. Hatta önceden izin alınarak olay, 

mahkemeye bile aktarılabilir. Ombudsmana başvurulacak şikâyet konusu olaylarda, 

bir zaman aşımı söz konusudur. Eğer istisnai bir durum yoksa Parlamento 

Ombudsmanı iki ve daha önceki yıllara ait sorunlarla ilgilenmez (Özden, 2005: 56). 

Ombudsman bir kusur ve idari bir ihmal belirlerse, suçlu olan memura 

kusurlarını bildiren ve izleyeceği yolu gösteren bir yazı gönderir. Gerektiğinde de 

yapılan işlemin değiştirilmesini ve vatandaşın dilediği şekilde işlem yapılmasını 

isteyebilir. Fakat ombudsman yönetimin yerine geçerek onun adına karar alamaz ve 

bu yönde incelemede bulunamaz. Bunun yanında ombudsman, memurun ciddi bir 

kusurunu belirlerse, genel mahkemelerde soruşturma açabilir veşikayetçinin 

zararının giderilmesi için gerekli yardımın yapılmasını sağlayabilir (Kaya, 1995: 

400). 

Kovuşturmalar tamamlandığında ombudsmanlar, kamuya açık olarak 

kararlarını bildirirler. Bu kararlar genellikle çok ayrıntılı gerekçeler içerir ve bir yargı 

kararı gibi yazılır. Bu gibi kararlar zaman zaman basında da yer alır ve 

Riksdagüyeleri, yargıçlar ve kamu görevlileri için önem taşır. Bunlar yıllık raporda 
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da yer alarak ilgili üst makamlarca alt kademe makamlara bildirilir (Chapman, 1970: 

481). 

2.2 Finlandiya Ombudsmanı 

1809 yılına kadar İsveç Krallığı’nın bir parçası olarak dünyadaki yerini 

koruyan Finlandiya bu tarihten sonra Rus İmparatorluğu’na bağlı otonom bir bölge 

haline gelmiş ve 1917 yılında Bolşevik İhtilali sırasında bağımsızlığını kazanmıştır. 

Bağımsızlığını ilan ettikten sonra yaşanan iç savaştan kurtulup 1919 yılında 

demokratik temellere dayanan anayasayı kabul ederek dünya devletleri arasındaki 

yerini almıştır. Günümüzde Finlandiya özgürlükler ve halkın yönetime katılımı 

konusunda ileri düzeyde bir devlet olarak görülmektedir (Toker, 2012). 

Finlandiya’da 1919 Anayasası ile “Parlamento Ombudsmanı Yasası” 

çerçevesinde Parlamento Ombudsmanı göreve getirilmiştir (Temizel, 1997: 101). 

Finlandiya’nın siyasal oluşumuna bakılırsa, İsveç’ten sonra ilk olarak ombudsman 

kurumunu anayasal güvence altında uygulamaya koyan ülke olması şaşırtıcı değildir. 

Çünkü Finlandiya 1809 yılına kadar İsveç’e bağlı bir birim olarak varlığını 

sürdürmüştür. Buna bağlı olarak da, devlet yönetimi olarak İsveç’ten etkilendiği bir 

gerçektir (Mutta, 2005: 69). 1919 tarihli Finlandiya Anayasası’nın 46. maddesine 

göre vatandaşların haklarını koruyacak olan iki kurumdan söz edilebilir. Bunlar, 

hükümetin bir kolu olarak görev yapan “Adalet Şansölyesi” ve Parlamento adına 

hareket eden “Ombudsman”dır. Çeşitli ülkelerde uygulanmakta olan Ombudsman 

Kurumları incelendiğinde, en geniş yetkiler ile donatılmış olan ombudsman 

kurumunun Finlandiya Ombudsmanı olduğu söylenebilir. Çünkü ombudsman görevi 

sırasında tamamen bağımsızdır. Parlamento dahil olmak üzere hiçbir devlet kurumu 

veya makamı ombudsmana emir veya talimat verememekte ve onu görevi konusunda 

kesinlikle yönlendirememektedir (Baylan, 1978: 35-36). 

2.2.1 Atanması ve Statüsü 

Birçok ülkede olduğu gibi Finlandiya Ombudsmanı da parlamento tarafından 

atanmaktadır. Görev süresi 4 yıl ile sınırlı olmakla birlikte görev süresi dolan 

ombudsman, uygun görüldüğü takdirde parlamento tarafından tekrar 

atanabilmektedir. Ombudsmanın görev süresi içerisinde görevden alınabilmesi ile 
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ilgili ne Anayasa’da ne de Parlamento Yasası’nda kesin bir hüküm bulunmamaktadır 

(Temizel, 1997: 105,113). 

Tam bir bağımsızlık içerisinde görevini yürüten Finlandiya Ombudsmanı’na 

hiçbir makam, kişi veya otorite emir ve talimat verememektedir. Kendisini atayan 

parlamentoya karşı da hiçbir şekilde bağımlı değildir. Ombudsmanın maaşı Yüksek 

Mahkeme ile Yüksek İdare Mahkemesi başkanlarının maaşına eşit düzeydedir. 

Maaşının yüksek tutulmasındaki amaç, denetlemeleri sırasında maddi çıkarları için 

görevini ihmal etmemesi ve yasal olmayan yollara eğilim göstermemesidir (Baylan, 

1978: 35-38). 

2.2.2 Görev ve Yetkileri 

Ombudsman Kurumu’na sahip olan diğer ülkelerle kıyaslandığında 

Finlandiya Ombudsmanı yetki alanı açısından geniş özgürlüğe sahiptir. Kendisini 

atayan parlamentodahil olmak üzere yargı organlarını, yargı organı üyelerini, seçimle 

oluşturulmuş meclisleri ve kamu görevlilerini, din görevlilerini, kamu görevi yürüten 

bütün özel şirketleri, başbakanı ve gerektiği zaman devlet başkanı da dahil olmak 

üzere bütün devlet kurum ve görevlilerini şikayet üzerine veya re’sen denetleme 

yetkisi vardır. Finlandiya Ombudsmanı, daha önce de belirtildiği gibi, bu 

denetlemelerini tam bir bağımsızlık içerisinde yürütmektedir (Esgün, 1996: 

257).Finlandiya Ombudsmanı hakimler, devlet başkanı ve parlamento dahil, tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarını denetleme yetkisine sahiptir. Yine devlet başkanı, 

anayasa mahkemesi üyeleri ve yüksek idare mahkemesi üyeleri hakkında dava 

açabilmektedir (Mutta, 2005: 71). Bu yönüyle Finlandiya Ombudsmanının, 

yönetimin tamamında etkili ve yetkili olduğu açıktır. 

Genel kural olarak birçok ülke ombudsmanı sadece idari işlemler sonucu 

gerçekleşen durumları incelerken; Finlandiya Ombudsmanının hem idari hem de 

yargısal işlemler üzerinde denetim yetkisi bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında da 

Finlandiya Ombudsmanı, diğer ülkelerdeki ombudsmanlara göre farklı bir durum 

sergilemekte ve genel kurala aykırı hareket etmektedir (Erhürman, 2000: 158). 

Ombudsmanın yargı yetkisinin kapsamı, ceza kanunundaki kamu görevlisi tanımı 

altına giren herkesi içine almaktadır. Diğer bir deyişle bütün kamu idaresi 

ombudsmanın görev alanı dahilindedir. Bununla birlikte Ombudsmanın, hukuk 
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mahkemelerinin, kamu kuruluşlarının veya belediye meclislerinin bütün 

oturumlarına ve Bakanlar Kurulu’nun toplantılarına katılma hakkı vardır. Yine 

Hukuk faaliyetleri Bakanlar ilebelediye hizmetleri ve Finlandiya Kilisesi de bütün 

faaliyetleri açısından ombudsmanın yetki alanı içindedir (Babüroğlu ve Hatipoğlu, 

1997: 44). 

Ombudsmana tanınan bütün bu geniş yetkilere rağmen Ombudsman, 

Parlamento, hükümet veya ilgili yönetici yerine geçerek eylem veya işlem 

gerçekleştirememektedir (Kılavuz vd, 2003: 57). 

2.2.3 Başvuru ve Çalışma Usulü 

Finlandiya Ombudsmanı, gelen şikayetler üzerine veya re’sen araştırma ve 

inceleme başlatabilmektedir. Ombudsmana gelen şikayet başvurularının sözlü veya 

yazılı biçimde olması önemli değildir. Bu konuda vatandaşı herhangi kısıtlayıcı bir 

durum yoktur. Finlandiya Ombudsmanına gelen başvuruların çoğunu yargı organı 

tarafından görülüp hükme bağlanmış davaların tekrar değerlendirilmesi, zaman 

aşımına uğrayan bir davanın tekrar açılması ve herhangi bir dava hakkında temyiz 

yoluna gidilmesi için yapılan başvurular oluşturmaktadır (Babüroğlu ve Hatipoğlu, 

1997: 44,45). 

Finlandiya Ombudsmanı’na başvuruda bulunabilmek için öncelikle diğer 

denetim kurumlarına veya şikayete konu olan devlet kurumuna başvuru yapma gibi 

bir zorunluluk da yoktur (Esgün, 1996: 259).Ayrıca vatandaşın kamu kurumları ile 

yaşadığı sorunları hakkında ombudsmana başvuru yapması için herhangi bir süre 

kısıtlaması da mevcut değildir (Avşar, 2007: 187). 

Finlandiya Ombudsmanının hukuk eğitimi görmesi, hukuk alanında uzun 

yıllar çalışarak mesleki tecrübeye sahip olması, çevresi tarafından saygı duyulan bir 

kariyer yapması ve hukuk alanında kendisini son derece iyi yetiştirmiş olması 

gerekmektedir. Zira Ombudsman kendisine gelen başvuruları bir hukukçu gözüyle 

değerlendirmektedir. (Avşar, 2007: 187). 

Genellikle isimsiz ve imzasız dilekçeler işleme konulmaz, ancak bu söz 

konusu şikayetin ombudsman tarafından işleme konulmayacağı anlamına gelmez 

(Baylan, 1978: 38). Kural olarak Ombudsman mahkemeler gibi duruşma yapmaz, 

ihtiyaç duyarsa kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebilir. Ombudsman, gelen 
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şikayetler üzerine öncelikle ilgili kurumdan rapor ister. Bütün kamu kurum ve 

kuruluşları, ombudsmanın istediği bütün belgeleri sağlamak ve ombudsmandan gelen 

yardım isteklerini yerine getirmek zorundadır (Babüroğlu ve Hatipoğlu, 1997: 32). 

Finlandiya Ombudsmanı re’sen harekete geçmede sınırsız bir özgürlüğe 

sahiptir. Herhangi bir konuda harekete geçebilmesi için mutlaka bir şikayetin 

varlığının olması gerekmemektedir. Ombudsman, kendi tespit ettiği yanlışlar için hiç 

kimseye danışmadan ve izin almadan harekete geçebilmektedir (Baylan, 1978: 38). 

Ombudsman, kendi isteği ile denetleme yapabilmekte ve inceleme 

başlatabilmektedir. İdari kurumların denetimi, ombudsmanveya asistan ombudsman 

tarafından habersiz yapılır. Ombudsman zaman zaman düzenlediği halk toplantıları 

yoluyla da halkın şikayetlerini dinleyerek harekete geçebilmektedir (Babüroğlu ve 

Hatipoğlu, 1997: 32). 

Ombudsman yaptığı çalışmalar sonucu idare veya personeli tarafından 

yapılan eylem ve işlemlerin hatalı olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında 

soruşturma emri verebilir, gerekli görürse adli soruşturmayı bizzat yaparak 

mahkemeye iddia makamı olarak çıkabilir, disiplin soruşturması açtırabilir. Ayrıca 

ombudsman, şikayet olunan idari eylem ve işlem üzerinde görüşlerini bildirip 

öneriler ileri sürebilir, bulgularını çözüme ulaşmayı engelleyen yasa ve idari kararları 

kamuoyu önünde açıkça tartışabilir. Hatta görüşlerine itibar etmeyen devlet başkanı 

ve parlamentoyu rahatça eleştirebilmektedir. Teorik olarak idarecilerin, 

ombudsmanın çözüm önerilerini kabul etme ve uygulama mecburiyetleri olmasa da, 

yaygın olarak eleştirilerin aynen kabul edildiği ve önerilerin benimsendiği 

görülmektedir (Baylan, 1978: 39). 

2.3 İngiltere Ombudsmanı (Parlamento Komiseri) 

İngiltere'de özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren idarenin üstlendiği 

faaliyetlerde olağan üstü artışlar olmuştur. Bu durum adli ve idari yargı ayrımının 

olmadığı bu ülkede, idarenin denetimi konusunda büyük güçlükler yaşanmasına 

sebep olmuştur (Mutta, 2005: 80). 

İdareyi denetlemek için ayrı idari mahkemelerin bulunmadığı İngiltere’de, 

herhangi bir yöneticinin veya memurun eylem ve işlemleri hakkında şikayeti olan bir 

vatandaşın, adli mahkemeler önünde haklılığını ispat etmesi gerekmektedir. 
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Mahkemenin, idari eylem ve işlemi yetki dışı ilan etmesi durumunda, yargıç bu 

kişiye söz konusu görevi mahkemece doğru kabul edilen şekliyle yerine getirmesini 

emredebilir. Ancak vatandaşın mahkemeler aracılığı ile idareye karşı hakkını araması 

şekilci, pahalı ve uzun zaman alan bir yöntemdir. Bu da vatandaşın haklarını 

aramalarında önemli engeldir (Ataman, 1993: 219). 

İngiltere’de tüm kamu yönetim birimleri ve bakanlıklar parlamentoya karşı 

sorumlu olan bir bakan tarafından yönetilirler. Milletvekilleri bu düzen içerisinde 

vatandaştan gelen şikayetleri söz konusu bakana iletir. Siyasal güç ile idari güç 

ayrımı olmayan İngiltere’de, bakan kötü yönetimden dolayı direkt sorumludur. 

Milletvekillerinin çok yoğun bir şekilde asli görevleriyle ilgisi bulunmayan işlerle 

uğraşması, yönetime yeterince etki edememekte, böylece vatandaşların idareye 

ilişkin sorunları da tatmin edici bir şekilde çözümlenememektedir. Dolayısıyla bu 

yolla idarenin denetlenmesinde zorluklar meydana gelmektedir (Ataman, 1993: 

219,220). 

İngiltere’deki idareye karşı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve 

mevcut denetim yollarına yardımcı olması amacıyla, ombudsman kurumunun 

oluşturulması için 1961 yılında Sir John Whyatt tarafından bir rapor hazırlanmıştır. 

Bu raporda mevcut denetim yolarının yetersizliği tespit edilmiş ve yeni bir denetim 

mekanizması olarak, parlamentoya karşı sorumlu bir ombudsman kurumunun 

kurulması önerilmiştir. Bu öneriye zamanın muhafazakar partisi karşı çıkmışsa da, 

işçi partisi iktidarı Whyatt’ın teklifini benimsemiştir (Özer, 1999: 59). Bu teklifin 

benimsenmesinde şüphesiz, 1962’de Yani Zelanda’da kurulmuş olan 

ombudsmanlığın etkisi de vardır. Ancak bu tavsiye altı yıl sonra; 1967’de çıkarılan 

“Parlamento Komiserliği Kanunu” ile hukukilik kazanmıştır. Kurum İngiltere’de 

kuruluş kanunu gereği, “Parlamento Komiseri” ismiyle anılmaktadır. İlk parlamento 

komiseri kanun çıkmadan önce, Eylül 1966’da atanmış olsa da göreve ancak Nisan 

1967’de başlayabilmiştir (Arslan, 1986: 158). İlk yılında kuruma 1069 şikayet 

ulaşmıştır. Bu sayı kuruma duyulan ihtiyacın bir yansımasıdır. İngiltere’de 

Parlamento Komiseri’ne başvurular bir parlamenter aracılığıyla gerçekleşmese bu 

sayı, ilk yılı olmasına karşın daha da yüksek olabileceği savunulmaktadır (Langrod, 

1975: 121). 
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2.3.1 Atanması ve Statüsü 

Parlamento Komiseri, Başbakanın önerisi ile Kraliçe tarafından atanmaktadır. 

Başbakan önerisini sunmadan önce muhalefet partisi liderinin görüşünü almak 

zorundadır. Bu durum, Parlamento Komiseri’nin toplumda kabul görmesi ve 

demokrasi adına önem taşımaktadır (Versan, 1990: 118). 

Yasa gereği, Parlamento Komiseri’nin görev süresinde herhangi bir kısıtlama 

yoktur ancak 65 yaşını dolduran kişi emekliye ayrılmaktadır. Parlamento 

Komiseri’nin, görevini aksatmadan ve düzenli bir biçimde yaptığı sürece, görevden 

alınması söz konusu değildir. Görevini yerine getirmediği tespit edilen Parlamento 

Komiseri, parlamentonun Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası'nın kabulü ile 

atanmasında olduğu gibi, yine Kraliçe tarafından görevden alınabilmektedir. Şayet 

Parlamento Komiseri kendi rızası ile görevden ayrılmak isterse, Kraliçe tarafından 

Parlamento’nun her iki Kamarası’nın kabulü gerekmeden görevden alınabilmektedir. 

Ayrıca Avam Kamarası, Lordlar Kamarası veya Kuzey İrlanda Avam Kamarası 

üyesi olan bir kişi Parlamento Komiseri olarak seçilememektedir (Arslan, 1986: 

158,159). 

Parlamento Komiseri, görevini yerine getirmede bağımsız bir statüye sahiptir. 

Hiçbir kamu kurumu veya makamı görevi sırasında Komisere emir ve talimat 

veremez. Parlamento Komiseri kamu kurumlarının gerçekleştirdiği eylemlerden 

dolayı mağdur olan vatandaşların şikayetlerinin kendisine iletilmesi sonucu 

araştırmalarına başlamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi Parlamento Komiseri 

vatandaşların şikayetlerini doğrudan kabul edemez. Şikayette bulunmak isteyen 

kişiler, Avam Kamarası üyeleri aracılığı ile Parlamento Komiseri’ne 

ulaşabilmektedirler (Versan, 1990: 115). 

Parlamento Komiseri, hizmet şartları ve sayıları Hazine Bakanlığı tarafından 

onaylandıktan sonra kendisine yeteri kadar yardımcı personel atayabilmekte, 

yetkilerinden bir kısmını bu yardımcı personele devredebilmektedir. Parlamento 

Komiseri’nin aylık ücreti, emeklilik ve diğer giderleri devlet gelirlerinden 

karşılanmaktadır (Arslan, 1990: 159). 
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2.3.2 Görev ve Yetkileri 

Parlamento Komiseri, kamu kurumlarının idari yetkilerini kullanırken ortaya 

çıkan hatalı eylemlerinden ve işlemlerinden dolayı gerçek kişilerin veya özel hukuk 

tüzel kişiliğine sahip olan kuruluşların zarar görmesi sonucu kendisine ulaşan 

şikayetleri inceleyip sorunun kaynağını tespit etmekle görevlidir. Sayılanların dışında 

kalan kamu kurumları ve kamu hizmeti görmek için kurulmuş olan yerel idare 

birimleri, kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar ve gelirleri Parlamento tarafından 

sağlanan kurumlar Parlamento Komiseri’neşikayette bulunamazlar (Ataman, 1993: 

228,229). Yasal olarak tek yetkisi inceleme yapmak ve elde ettiği bulguları bir rapor 

halinde düzenleyerek Parlamentoya iletmek olan Parlamento Komiseri’nin, tespit 

ettiği olumsuzluklar için herhangi bir yaptırım uygulama, idari kararlar alma ve 

yetkili organlarca alınan idari kararları değiştirme yetkisi yoktur (Arslan, 1986: 160). 

Parlamento Komiseri’nin görev alanına girmeyen konular da vardır. 

Bunlardan en önemlileri ise siyasi konulardır. Dış ilişkileri ilgilendiren konular, 

hükümet politikaları, yasaların içeriği, af yetkisinin kullanımına ilişkin sorunlar, 

yargı alanına giren davalar, kamu personelini ilgilendiren konular, silahlı kuvvetlerin 

her türlü disiplin işlemleri, hastane hizmetlerini ilgilendiren konular dâhilinde 

komiser re’sen veya şikayet üzerine harekete geçemez, bu konular için Parlamento 

Komiseri’ne başvuruda bulunulamaz. Bunların yanında bu noktada belirtilmesi 

gereken önemli bir husus ise başka yollarla çözülebilecek konuların Parlamento 

Komiseri’nin inceleme alanına dahil edilmemiş olmasıdır. Örneğin, bir vatandaşın 

sorununu bağımsız bir mahkeme çözebilecek durumda ise Parlamento Komiseri 

vatandaşın bu konu hakkındaki başvurusunu kabul etmemektedir (Akıncı, 1999: 

331,332). 

Sorgulama ve araştırma yapma konusunda Yüksek Mahkeme ile aynı 

yetkilere sahip olan Parlamento Komiseri, kendisine ulaşan bir şikayeti incelerken 

konu ile ilgisi olduğunu tespit ettiği herhangi bir bakanı, kamu görevlisini, ilgili 

idareyi veya kişiyi sorguya çekebilir. Bu konuda Parlamento Komiseri, Devlet 

tarafından kendisine tanınan bu ayrıcalık ile bütün ilgili kamu kurumlarından 

şikayete konu olan olay çerçevesinde dosya, belge ve bilgi talep etme yetkisi vardır 

(Tayşi, 1997: 112). Ayrıca olayla ilgisi olduğunu düşünülen kişiler, Parlamento 

Komiseri tarafından makama çağrılarak dinlenebilir. Parlamento 
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Komiseri’ninçağrısına uymayan kişileri gerektiği takdirde makamına gelmeye ve 

ifade vermeye zorlama yetkisi vardır (Altuğ, 2002: 17). 

2.3.3 Başvuru ve Çalışma Usulü 

Hemen hemen bütün ombudsman örneklerinde genel olarak ombudsmana 

başvuruların aracısız ve herhangi bir şarta bağlı olmadığı görülmektedir. İngiltere ve 

Fransa bu genelleme dışında kalmaktadır. Zira bu iki ülkede ombudsmana başvurular 

bir parlamenter aracılığı ile yapılmaktadır. 

İngiltere Parlamento Komiseri’ne müracaatlarda müracaatın önce bir 

parlamentere yapılması gerekmektedir. Şikayet Parlamento Komiseri’ne intikal 

ettirilecekse, konunun şikayetçinin rızasıyla ve dilekçe ile yazılı olarak bu 

parlamenter tarafından komisere iletilmesi gerekmektedir (Avşar, 2007: 90). 

Parlamento Komiseri’ne doğrudan yapılan başvurular kabul edilmemektedir. 

Başvuruda olduğu gibi yapılan denetimin sonuçları da parlamento komiserince 

doğrudan şikayetçiye iletilmez, bu görev de Avam Kamarası’nın parlamento 

üyelerince yerine getirilir (Çakmak, 2008: 70). 

Başvuruda olduğu gibi inceleme veya denetimin başlatılabilmesi için de genel 

kurala aykırı olarak Parlamento Komiseri re’sen harekete geçemez. Mutlaka 

Parlamento Komiseri’ne bir şikayetin parlamenterlerce ulaştırılması gerekmektedir. 

Parlamenterlerin de kendilerine herhangi bir şikayet ulaşmadan şikayette bulunma 

yetkileri yoktur. Şikayetler bir özel kişi veya topluluk tarafından yapılmak 

zorundadır. Şikayetçi, şikayetini yaptıktan sonra ölmüşse veya herhangi bir nedenle 

kendi adına hareket etme gücü kalmamışsa, şikayet onun şahsi temsilcisi, aile 

üyelerinden birisi veya onu temsil edecek diğer bir kişi tarafından takip edilir. 

Yineşikayetçi kişinin başvuruda kesin çıkarı olmak zorundadır. Genel bir sorun için 

başvuruda bulunmak mümkün değildir.Örneğin, polisin toplumsal olaylara 

müdahalesini doğru bulmayan bir kişi, bu nedenle ombudsmana şikayette 

bulunamaz. Şikayetçi kişi İngiltere’de oturuyor olmalı veya şikayetin orada 

bulunduğu sırada onunla ilgili olarak yapılan bir işleme dayanıyor olması veya 

şikayetçinin İngiltere’ye kayıtlı uçak ya da gemide şikayete konu olacak bir işlemle 

karşılaşması gerekmektedir (Arslan, 1986: 161). 
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Avam kamarası üyesi parlamentere yapılacak olan başvuru yazılı olmalıdır. 

Kişi konunun parlamento komiserine iletilmesi için bu isteğini başvurusunda mutlaka 

bildirmelidir. Kişi başvurusunu söz konusu şikayete konu olan olayı öğrendiği andan 

itibaren on iki ay içerisinde yapmalıdır. Ancak parlamento komiseri, gecikmeyi haklı 

kılan sebepler varsa veya olaya ilişkin özel sebepler görürse zamanaşımına uğramış 

bir başvuruyu da kabul edebilir (Ataman, 1993: 229). 

Parlamento Komiseri kendisine gelen başvuruları incelerken, öncelikle kendi 

yetki alanına girip girmediğine bakar ve yapılan şikayetle ilgili kendisini yetkili 

görürse çalışmalarına başlar. Komiser yaptığı çalışmaları gizlilik içerisinde yürütür. 

Olayın tüm taraflarına iddialara ilişkin cevap verme fırsatı tanınır. Yapılan inceleme 

sonucunda Parlamento Komiseri kararını bir raporla şikayetin incelenmesi için 

kendisine başvuran parlamentere iletir. Ayrıca bu raporun bir kopyası da ilgili kamu 

kurumunun en yetkili memuruna veya kendisinden şikayet edilen memura gönderilir 

(Çakmak, 2008: 71). 

Parlamento komiserinin kararlarının bağlayıcılığı yoktur. Fakat Parlamento 

Komiseri’nin en önemli gücü, vermiş olduğu karara uyulmadığını ve haksızlığın 

düzeltilmediğini görürse durumu özel bir raporla hem Avam Kamarası’na hem de 

Lordlar Kamarası’na bildirebilmesidir. Ancak çoğu zaman buna gerek kalmamakta, 

şikayetçi olunan kamu kurumları, parlamento komiserinin kararlarına genelde 

uymaktadır (Oytan, 1977: 609). 

Genel görüş olarak ombudsmanın, herkesçe ve kolayca ulaşılabilecek bir 

konumda olması gerekmektedir. Ombudsmana başvuru aracısız, doğrudan, 

formalitesiz ve kolay olmalıdır. Bu özellikler, Ombudsmanı diğer idari denetim 

mekanizmalarından ayırması ve başarılı olmasındaki en temel unsurlardandır. 

İngiltere Parlamento Komiseri her ne kadar başarılı olsa da başvuruların bir 

parlamenter aracılığı ile yapılmasından dolayı eleştirilmektedir (Avşar, 1999: 149). 

2.4 Fransa Ombudsmanı (Mediyatör) 

Uzun yıllardan beri merkezi yönetim sistemine ve güçlü bir devlet yönetim 

geleneğine sahip olan Fransa, etkin bir yönetsel yargı sistemi ile vatandaşların kamu 

kurumları karşısında hak ve özgürlüklerinin korunmasını, yönetimin eylem ve 

işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesini sağlamaktadır. Yönetsel yargı 



94 
 

sistemi tarafından vatandaşları devlet kurumlarının haksız uygulamalarına karşı 

korumaktadır. Haksızlıkla karşı karşıya kalan vatandaşlar kamu kurumlarının 

işlemlerine karşı iptal davası açarak haklarını güvence altına alabilmektedir (Özden, 

2010: 79). 

Kişisel özgürlüklerin korunmasında yargı dışı yolların yetersiz kalması, 

dilekçe hakkı ve meclis araştırması gibi parlamento denetim yollarının istenen 

başarıyı gösterememesi, yönetimin itiraz, hiyerarşik başvuru ve vesayet denetimi gibi 

yönetsel yollardan denetlenmesinin de etkili ve yeterli olamaması gibi nedenler 

Fransa’da ombudsmanlık kurumunun kurulması tartışmalarının başlamasına sebep 

olmuştur (Özden, 2010: 79,80). Bunlara ek olarak yargısal denetimin karmaşık 

formalitesi, geç işleyişi, mahkeme giderlerinin yüklü olması ve idaredeki aksaklıklar 

da vatandaşları zor durumda bırakmaya başlamış, masrafsız basit ve daha hızlı 

çözüme ulaşabilen bir kuruma yani ombudsmanlığa olan ihtiyaç belirginleşmeye 

başlamıştır (Atay, 1999: 281). 

Ombudsmanlık kurumunun Fransa’da kurulmasıyla ilgili ilk fikir Bağımsız 

Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri Michael Poniatowski tarafından 1970 yılında 

ortaya atılmıştır. Yaklaşık iki sene sonra 2 Ekim 1972’de Dönemin Başbakanı Pierre 

Messmer’in Parlamento’nun açılışı sebebi ile yaptığı konuşmasında; Fransa’da bir 

Ombudsman Kurumu’nun faaliyete geçirilmesi yönündeki fikri benimsediğini 

açıklamıştır (Versan, 1986: 121). 

Başbakan Pierre Messmer yaptığı açıklamada İskandinav kökenli bu kurumun 

Fransa idari sistemine uyarlanarak faaliyete geçirileceğini, ombudsman isminin de 

Mediyatör (Arabulucu) olarak değiştirilebileceğini belirtmiştir.Mediyatör’ün görevi 

devlet ile vatandaş arasındaki sorunları çözmekten daha ziyade karşılıklı ilişkilerin 

geliştirilmesi olacaktır. Bu sayede vatandaş devletin idari birimlerine olumlu tavır ve 

tutum sergilerken ülke genelinde daha demokratik ve huzurlu bir ortam yaratılmış 

olacaktır (Versan, 1986: 122). 

Mediyatör’ün faaliyete geçirilmesi fikri Fransa’da çift kutuplu bir tartışma 

zemini meydana getirmiştir. Bu iki kutuptan biri Mediyatör’ün yargı sisteminin 

yükünü hafifletilip daha verimli bir biçimde çalışmasını sağlayacağını ve bu sayede 

de vatandaşların kötü yönetimden kaynaklanan sorunlarını hızlı bir biçimde çözüme 
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kavuşturacağını savunurken (Kılavuz vd, 2003: 51,52), diğer kutupta Fransa’da 

yönetimi denetleyen ve kararlarının hukuka uygunluğunu yaptığı incelemelerle tespit 

eden bir Danıştay kurumunun varlığını gerekçe göstererek ombudsman kurumunun 

yargı sistemini ve idari yönetimi karşı karşıya getireceğini savunmaktadır (Atay, 

1999: 280,281). 

Tüm bu tartışmalar sonucunda Fransız Ombudsmanı Mediyatör adı altında 3 

Ocak 1973 tarihinde çıkarılan bir yasa ile resmen faaliyete geçmiştir. Faaliyete 

geçtikten sonra da 24 Aralık 1976 ve 13 Ocak 1989 tarihlerinde yasa üzerinde 

değişikler yapılmıştır. Kurumun ismi 6 Şubat 1992 tarihinde,Mediyatör’ün başına 

Cumhuriyet sözcüğü eklenerek Cumhuriyet Arabulucusu (Mediaeteur de la 

Republique) olarak değiştirilmiştir (Altuğ, 2002: 107; Tortop, 1998: 5). Son olarak 

da23 Temmuz 2008 tarih ve 2008-724 no’lu Kanunla değişik 71’inci maddesine göre 

“Le Défenseurdesdroits” ismini almıştır (Gözler 2011: 810). 

2.4.1 Atanması ve Statüsü 

Fransa’da Mediyatör Bakanlar Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı’nın onayını 

almak şartıyla atanmaktadır. Bir çok ülkedeki uygulamanın aksine Mediyatör’ün 

göreve getirilmesinde Parlamento’nun herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır (Tortop, 

1998: 5). 

Mediyatör’ün görev süresi, parlamento için belirlenmiş olan 5 yıllık seçim 

süresinden bir yıl daha fazladır ve görev süresi dolan Mediyatör’ün tekrardan 

atanması söz konusu değildir.Bu düzenlemeyle Mediyatör’ün bir sonraki dönem için 

beklentiye girerek hükümete yaklaşmasının önüne geçilmektedir. Mediyatör’ün 

görevi sırasında yaptığı incelemeler ve söylediği sözlerden dolayı hakkında herhangi 

bir kovuşturma yapılamamaktadır. Mediyatör’ün yasaların açıkça belirttiği bir suçu 

işlediği Danıştay tarafından karar altına alınmadıkça görevden alınamamakta ve 

hiçbir makam veya kişi tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulamamaktadır 

(Versan, 1986: 124; Kılavuz vd, 2003: 59). 

Mediyatör genellikle devletin üst kademe memuriyetlerinde veya yüksek 

yargı organlarında görev yapmış kişilerden seçilmektedir. Seçildikten sonra hiçbir 

devlet kurumu ile bağlantısı olmadan bağımsız ve geniş bir dokunulmazlık zırhı 

içerisinde görevini sürdürmektedir (Avşar, 2007: 186). Mediyatör görevi sırasında 
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tam bir bağımsızlığa sahiptir. Hiçbir makamdan veya kişiden emir ve talimat almaz. 

Görevi sırasında kendisine yardımcı olacak personeli kendisi seçmekte özgürdür 

(Versan, 1986: 124). 

2.4.2 Görev ve Yetkileri 

Mediyatör’ün görev alanını Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan bütün 

merkez ve taşra teşkilatı, tüzel kişiliğe sahip olan ve ulusal düzeyde kamu hizmeti 

yapan kuruluşlar, yerel yönetimler ve birlikleri, devlet iktisadi teşebbüsleri ve kamu 

hizmeti gören özel hukuk kuruluşları oluşturmaktadırlar. Mediyatör bu kurum ve 

kuruluşların iç işleriyle ilgili kararlarına karışamamakta, sadece vatandaş ile bu 

kuruluşlar arasındaki sorunlarla ilgilenmektedir. Bu sorunlarla ilgili olarak yaptığı 

incelemeler sırasında ihtiyaç duyduğu takdirde bakanlar da dahil olmak üzere bütün 

kamu personelinden yardım isteyebilir (Atay, 1999: 285; Avşar, 2007: 186). Yalnız 

mahkemeler üzerinde herhangi bir inceleme ve araştırma yetkisi yoktur ve bu yüzden 

bir yargısal kararın tartışmasına giremez, doğru ve yanlış olduğunu söz konusu 

edemez, gerekçesini ve dayanaklarını eleştiremez. Bu özelliği ile deİngiliz 

Parlamento Komiseri’ne benzemekle birlikte İsveç ve Finlandiya 

Ombudsmanları’ndan ayrılmaktadır (Thery, 1998: 21). 

Mediyatör’un kendisine gelen şikayetlerle ilgili olarak, milli savunma, devlet 

güvenliği ve dış ilişkiler ile ilgili olan konularda ve devlet sırrı niteliği taşıyan 

belgeler haricinde her türlü evrak ve belgeleri incele yetkisi vardır. Ayrıca Mediyatör 

araştırmaları sonucu elde ettiği bulguları isterse kamuoyu ile de paylaşabilir (Versan, 

1986: 125; Avşar, 2007: 186). 

2.4.3 Başvuru ve Çalışma Usulü 

Fransa’da Mediyatör’e başvurmanın diğer ülkelerden farklı olan bazı kuralları 

vardır. İdari yargı sisteminin bulunduğu bu ülkede Mediyatör’e doğrudan başvuru 

yapılamamaktadır. Ayrıca Mediyatör’e başvuru yapılmadan önce şikayetçi olunan 

idare birimine başvurulmuş, normal yolların tüketilmiş ve tatmin edici bir sonucun 

alınamamış olması gerekmektedir (Avşar, 2007: 91). Konu ile ilgili bütün başvuru 

şekilleri ve yolları tüketildikten sonraMediyatör’e yazılı olmak şartı ile başvuru 

yapılabilmektedir (Esgün, 1996: 260). 
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Fransa,  İngiltere gibi kendi ombudsmanına, dünya üzerindeki benzer 

kurumların aksine doğrudan başvuru olanağı vermeyen bir ülkedir. Ancak 

İngiltere’de bireyler bir Avam Kamarası üyesi aracılığıyla komisere başvurması 

şeklindeki uygulamaya karşılık, Fransa’da vatandaşın hem bir milletvekili, hem de 

bir senatör aracılığıyla başvuruda bulunması mümkündür (Avşar, 2000: 150). 

Mediyatör mahkeme sürecinde olan olaylarla ilgili şikayetleri kabul 

edememektedir. Mahkeme sonucunda da verilen kararın haksız, taraflı, yanlış ve 

kabul edilemez olduğu gerekçesi ile itirazda bulunma yetkisine sahip değildir. Bu 

aşamada sadece olayla ilgisi bulunan kurum ve kuruluşlara yaptırımdan uzak ve 

öneri niteliği taşıyan tavsiyelerde bulunabilir (Özden, 2010: 83). 

Mediyatör’e başvuru yapma hakkı sadece özel kişiliği bulunanlar için 

mümkündür, tüzel kişilerin ve kamu personellerinin başvuru yapama hakları yoktur. 

Başvuru sahibinin şikayete konu olan olayla doğrudan ilgisi olması şarttır. Kişi bu 

olay karşısında maddi veya manevi yönden zarara uğraması gerekmektedir. 

Mediyatör’e yapılan başvuru yargısal başvuru niteliği taşımamaktadır. Başvurulara 

herhangi bir zaman aşımı süresi tanınmamıştır. Kişi her zaman için başvuruda 

bulunabilir (Atay, 1999: 286). 

2.5 Avrupa Birliği Ombudsmanı 

7 Şubat 1992 yılında Maastricht’te imzalanan Avrupa Birliği Anlaşması’nda; 

ortaklık yaşamının demokratikleştirilmesi süreci içerisinde birlik dahilindeki 

kurumların saydamlığını sağlayarak Avrupa vatandaşı ile bu kurumlar arasındaki 

güven ilişkisini güçlendirmeyi, ayrıca vatandaşların şikayetlerini kabul ederek 

ortaklık kurumlarının demokrasiye uygun işlemesinde birlik vatandaşlarına yardımcı 

olmayı amaçlayan “Avrupa Ombudsmanı” (TheEuropean Ombudsman) 

oluşturulmuştur (Temizel, 2007: 36). 

Avrupa Ombudsmanı’nın kurulması için öne sürülen nedenler, diğer 

ombudsmanların kurulması için öne sürülen nedenlerle paralellik göstermektedir. 

Yargıya yapılacak başvuruların karmaşıklığı, karar alma sürecinin uzunluğu ve 

maddi olarak vatandaşa bazı yükler getirmesi gibi nedenleri ortadan kaldırmak 

amacıyla ombudsmanlar oluşturulmuştur. Avrupa Birliği’nde de Avrupa Adalet 

Divanı’na başvuruların pahalılığı, karar alma sürecini uzunluğu, başvuru aşamasının 
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kolayca anlaşılamayacak ölçüde karmaşık olması ve Divan’ın dar yasal çerçeveden 

dışarı çıkamaması birlik bünyesinde yeni mekanizmalara olan ihtiyacı artırmıştır. 

Bunun yanında, Avrupa Birliği’ne üye olan devletlere her geçen gün yeni 

katılımların olmasından dolayı birliğin nüfusunda artış meydana gelmesi, birliğin 

kötü yönetim uygulamalarından zarar gören vatandaş sayısını da artırmıştır. Bu 

gelişmelere istinaden Birlik, üye ülkelerin vatandaşlarını daha özgür bir ortamda 

yaşatabilmek için Avrupa Ombudsmanı’nı faaliyete geçirmiştir (Köseoğlu, 2010: 

38). 

Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 138. maddesine göre 

oluşturulmuştur ve temelinde yine bu anlaşma ile hayat bulan Avrupa Vatandaşlığı 

kavramı yatmaktadır. Avrupa Ombudsmanı’nın temel görevi Avrupa Birliği’ne üye 

ülke vatandaşlarının birlikten kaynaklanan sorunlarını çözüme kavuşturmaktır 

(Abdioğlu, 2007: 86; Altuğ, 2002: 135). 

Avrupa Ombudsmanı olarak atanan ilk isim JacopSöderman’dır. Söderman, 

iki dönem olmak üzere,  Temmuz 1995�den 31 Mart 2003�e kadar Avrupa 

Ombudsmanı olarak görev yapmıştır. Söderman’ın göreve başladığı ilk dönemde 

kurum 1577’nin üzerinde şikayet başvurusunu kabul etmiştir. Günümüzde görev 

yapan Avrupa Ombudsmanı ise eski Yunanistan Ulusal Ombudsmanlık görevini 

yürütmüş olan P.NikiforosDiamandouros’dur. P.NikiforosDiamandourosAvrupa 

Parlamentosu tarafından 1 Nisan 2003 tarihinde göreve getirilmiştir (Özden, 2010: 

113). 

2.5.1 Atanması ve Statüsü 

Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Parlamentosu tarafından atanmaktadır ve 

Avrupa Adalet Divanı ile aynı statüye sahiptir (Temizel, 1997: 36). 1 Aralık 2009 

tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’nın 228. maddesinde Avrupa 

Ombudsmanı’nın Parlamento tarafından ‘atanması’ yerine ‘seçilmesi’ ifadesi 

kullanılmıştır (Köseoğlu, 2010: 40). 

Avrupa Ombudsmanı’nın görev süresi Avrupa Parlamentosunun görev süresi 

ile aynıdır. Buna göre, her Avrupa Parlamentosu seçiminden sonra, Parlamentonun 

görev süresi kadar görev yapacak olan Avrupa Ombudsmanı seçilmektedir. Görev 

yaptığı süre içerisinde hiçbir kurum, kuruluş, makam veya kişiden emir ve talimat 



99 
 

almayan Avrupa Ombudsmanı, bu görevini tam bir bağımsızlık içerisinde ifa 

etmektedir. Görevi süresince herhangi bir özel veya kamu kurumunda görev 

alamayan Avrupa Ombudsmanı, ticari amaca yönelik faaliyette bulunan bir 

organizasyona da dahil olamamaktadır. Görev süresi dolan Ombudsmanın tekrar 

seçilebilmesi mümkündür. Görevden alınması da Avrupa Parlamentosu’nun talebi 

üzerine Avrupa Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilmektedir. Ombudsmanın 

görev süresi dolmadan görevden alınabilmesi için hakkında ciddi bir kötüyönetim 

suçlamasında bulunulması veya görevini yerine getirebilmesi için gerekli koşulları 

kaybettiği hallerde mümkündür (Avşar, 2007: 62). 

2.5.2 Görev ve Yetkileri 

Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Adalet Mahkemesi ve ilk derece 

mahkemesinin yargı işlevleri haricinde, Avrupa Birliği içerisinde bulunan 

kuruluşlarda veya birimlerde meydana gelen kötü yönetim ile ilgili şikayetleri 

incelemektedir (Temizel, 1997: 36).  

Avrupa Birliği, 1998 yılında kötü yönetimden dolayı gelen şikayetlerde 

dikkate değer bir artış olduğunu tespit etmiş ve bu artıştan dolayı kötü yönetimin ne 

olduğunu açıklama ihtiyacı hissetmiştir. Bu açıklamaya göre Avrupa Birliği 

bünyesindeki kurum ve kuruluşların, Avrupa Birliği Hukuku’na veya Avrupa Adalet 

Divanı’nın kararlarına aykırı hareket ediyorsa kötü yönetimin varlığı kabul 

edilmektedir. Buna ek olarak, idari usulsüzlükler, ihmaller, yetkiyi kötüye kullanma, 

yasaya aykırı işlemler, yeteneksizlik ve yetersizlik, taraflı davranma, sebepsiz olarak 

işlemin süresinin uzatılması, bireylere işlem hakkında bilgi verilmemesi, haksız 

eylemlerde bulunulması ve kişiler arasında ayrımcılık yapılması kötü yönetime örnek 

oluşturmaktadır (Altuğ, 2002: 135).  

Avrupa Ombudsmanı görev alanı bakımından Avrupa Birliği sınırlarını 

aşamamakta, birlik bünyesinde bulunan Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, 

ve Avrupa Parlamentosu gibi Avrupa Birliği’ne özgü kurum ve organları, kötü 

yönetime karşı şikayet üzerine veya re’sen denetlemektedir. Avrupa 

Ombudsmanı’naşikayette bulunulabilecek kurum ve organlar Avrupa Komisyonu, 

Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Toplulukları Adalet 

Divanı,Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa Para Enstitüsü, 
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Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası’dır (Şafaklı, 2009: 177). Sadece 

adli göreve sahip Adalet Divanı ve Asliye Mahkemesi ombudsmanın görev alanı 

dışındadır. Ayrıca mahkeme aşamasındaki bir şikayette ombudsman tarafından 

incelenememektedir (Özden, 2005: 83). 

 Avrupa Ombudsmanı genellikle şikayet üzerine soruşturmalarına başlıyor 

olsa da re’sen de soruşturma yapabilmektedir. Ombudsman bir kötü yönetim 

durumunu tespit ederse ilgili kurum, organ veya daireden bu konu hakkında fikrini 

istemektedir.Bu mercilere konu hakkındaki görüşlerini bildirmeleri için üç aylık bir 

süre tanımaktadır. AvrupaOmbudsmanı, ilgili birimin cevabına göre ayrıca bir 

inceleme yapma yetkisi vardır. İncelemelerinin sonuçlarını başvuru sahibine, ilgili 

birime ve Avrupa Parlamentosu’na bir rapor halinde sunmaktadır (Avşar, 2007: 62).  

Avrupa Ombudsmanı ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerle ilgili kendisine 

gelen şikayetleri, konu Avrupa Birliği ile ilgili olsa bile inceleme yetkisine sahip 

değildir. Ayrıca birliğe üye ülkelerdeki ombudsmanların veya ulusal mahkemelerin 

vermiş olduğu kararlar hakkında da Avrupa Ombudsmanı’naşikayette bulunulamaz. 

Keza, Avrupa Ombudsmanı özel kişiler ile özel şirketler arasında meydana gelen 

anlaşmazlıklarla ilgili kendisine gelenşikayetleri dekabul etmemektedir (Avşar, 

2007: 62,63).  

2.5.3 Başvuru ve Çalışma Usulü 

Avrupa Ombudsmanı’na, birliğe üye ülke vatandaşları şikayette 

bulunabilmektedir ve şikayet konusu yukarıda sayılan Avrupa Birliği kurum ve 

organlarının kötü yönetimi ile ilgili olmak zorundadır. Gerçek kişileri için Avrupa 

Birliği’ne vatandaşlık bağının olması temel şart iken tüzel kişilerin birliğe üye 

ülkelerden birinde merkezlerinin bulunması başvuru için yeterli sayılmaktadır 

(Altuğ, 2002: 135).  

Kendisine ulaşan şikayetler hakkında bir ay içerisinde şikayetin görev alanı 

içinde olup olmadığına karar veren Avrupa Ombudsmanı, şikayetin görev alanı 

içerisinde olduğuna karar verirse gerekli soruşturmayı başlatmakta ve şikayete konu 

olan organdan konuyla ilgili bilgi ve belgeleri istemektedir. Eğer yapılan şikayet 

görev alanı dahilinde değilse başvuru sahibine hangi kuruma nasıl başvurması 
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gerektiğiyle ilgili bilgi vermekte ve şikayet sahibini yönlendirmektedir (Özden, 

2010: 115).  

Avrupa Ombudsmanı, kendisine gelen şikayetlerle ilgili yapmış olduğu 

soruşturma sonucunda vatandaşı haklı görürse, şikayete konu olan kurumdan bazı 

düzeltmeleri yapmasını ister. Kurum bu düzeltmeleri yaparsa konu kapanmış olur 

fakat kurum bazı düzeltmelerin yapılamayacağında ısrar ederse, olay Avrupa 

Ombudsmanı tarafından Avrupa Parlamentosu’na bir raporla bildirilir (Özden, 2005: 

82). 

Avrupa Ombudsmanı’na kötü yönetimle ilgili şikayette bulunmak isteyen 

vatandaşlar, bu şikayet başvurularını mektup, faks veya elektronik posta yoluyla 

iletebilirler. Vatandaş, Avrupa Ombudsmanı’nın internet sitesinden edineceği bir 

başvuru formuyla ve bahsedilen yollarla şikayetleriniombudsmana iletebilmektedir 

(Avşar, 2007: 63). 

Şikayet başvurusunda kullanılacak dil ise Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin 

resmi dillerinden herhangi biri olabilmektedir. Ombudsman da şikayete vereceği 

cevapta aynı dili kullanmaktadır. Avrupa Ombudsmanı’na başvuru süresin de bazı 

kısıtlamalar bulunmaktadır. Buna göre vatandaş Avrupa Ombudsmanı’na, olayın 

meydana geldiği veya olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde başvurusunu 

yapmak zorundadır. Bu süre zarfında yapılmayan veya iki yıl geçtikten sonra yapılan 

başvurular ombudsman tarafından dikkate alınmamaktadır. Başvuru sahibi vatandaş, 

yapmış olduğu şikayete konu olan kurum ve görevlilerin kimliklerini, olayın geçtiği 

yer ve zamanı açık bir şekilde ombudsmana bildirmelidir. Fakat kendi kimliğinin 

saklı kalmasını ombudsmandan isteme hakkı vardır (Abdioğlu, 2007: 87).
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TÜRKİYE’DE OMBUDSMANLIK ÇALIŞMALARI VE KAMU 

DENETÇİLİĞİ KURUMU 
 

Ombudsmanlık kurumu, İsveç’te kurulduğu 1809 yılından itibaren birçok 

ülke tarafından benimsenmiş, farklı adlar ve özelliklerle de olsa uygulamaya 

konulmuştur. 

Ülkemizde de kurumun kurulmasıyla ilgili uzun yıllardır süren çalışmalar 

bulunmaktadır. 1979 yılında hazırlanan “4. Beş Yıllık Kalkınma Planı”na kadar 

geçmişe götürülebilecek bu çalışmalar 1982 tarihli “Gerekçeli Anayasa Önerisi” ve 

sonrasında hazırlanan çeşitli rapor ve mevzuat çalışmalarıyla devam etmiştir. Son 

olarak 2010 Anayasa Değişikliği ve akabinde yapılan referandum ile kurum anayasal 

bir güvence kazanmış, 2012 yılında da kurumun kurulması, görevleri, yetkileri ve 

kurum personelinin özlük haklarını düzenleyen 6328 sayılı kanun TBMM tarafından 

kabul edilip Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. 

"Ombudsman" kelimesi İsveç kökenli bir kelimedir (Sezen, 2001: 72).Birçok 

dünya uygulamasında, daha önceki bölümde de bahsedildiği gibi farklı isimler 

altında görev yapmaktadır. Ombudsman kurumu diğer ülkelerde olduğu gibi farklı 

bir isimle Türkiye’de de uygulanmaya başlamıştır. 

Dünya uygulamalarında Ombudman ifadesini karşılayabilecek birçok 

kelimenin (Yurttaş Sözcüsü, Halkın Avukatı, Kamu Savcısı) kullanıldığı 

görülmektedir. Cevdet Atay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına denetim 

konusunda görev yapacak böyle bir kuruma isim aranırken ombudsman kelimesinin 

yerine "Kamutay" kelimesinin kullanılmasını önermekte idi (1999: 342).  

Türkiye'de kurum hakkında tartışmaların başladığı ilk günden bugüne kadar 

geçen süre içerisinde de ombudsman kelimesi yerine "Kamu Denetçisi" 

terimininkullanılması tercih edilmiştir. Yedinci ve Sekizinci Beş YıllıkKalkınma 

Planları'nda da "Kamu Denetçisi" terimikabul görmüş ve bu şekilde yazıya 

geçirilmiştir. 

Devlet kademesinde, resmi belgelerde ve kalkınma planlarında genellikle 

"denetçi" terimi kullanılırken akademik alanda daha çok gerçek hali ile 

"ombudsman" olarak kullanılmaktadır (Özden, 2010: 120).  
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Çalışmamızın bu bölümünde öncelikle Türkiye’de Ombudsman Kurumuna 

benzetilen kurul ve komisyonların Ombudsman Kurumu ile benzerlikleri ve 

farklılıkları ele alınacak.Daha sonra Türkiye’de Ombudsman Kurumu kurulmasıyla 

ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilecek, bu bağlamda hazırlanan çeşitli yasa 

tasarıları ve raporlarda kurumun oluşturulması çabaları incelenecektir.Son olarak da 

2010 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu’nun anayasal bir kurum haline gelmesini 

sağlayan değişiklikler ele alınacak ve 2012 yılında kabul edilen Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanunu irdelenecektir. 

1. TÜRKİYE'DE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA 

BENZETİLEN KURUL VE KOMİSYONLAR 

1.1 Devlet Denetleme Kurulu(DDK) ve Kamu Denetçiliği 

1982 Anayasasının 108. maddesinde yerini almadan önce, 1 Nisan 1981 

tarihinde 2443 sayılı kanunla "İdarenin hukuka uygunluğunu, düzenli ve verimli 

şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığına 

bağlı olarak ve Cumhurbaşkanının istemi üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 

görev alanına giren kurum ve kuruluşlar üzerinde her türlü inceleme, araştırma ve 

denetim yapmak üzere" kurulmuş olan DDK, hazırlanan 1982 Anayasasında yerini 

almış ve Anayasal bir kurum haline gelmiştir. 

DDK, Türkiye’de bazı kesimlerce ombudsman benzeri bir kuruluş ve Türk 

Ombudsmanı olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeyi destekleyen görüş de 

DDK’nin idarenin hukuka uygun davranmasını ve hizmetin gereklerine göre yerine 

getirilmesini denetlemek amacıyla kurulmuş olmasıdır (Mutta, 2005: 95).Oysa 

Ombudsmanlık ve DDK arasında benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulacak 

olunursa DDK ile ombudsman kurumunun benzerliğinin çok fazla olmadığı 

görülmektedir. Bu benzerlikler, her ikisinin de denetim alanına giren makamların 

belgelerini inceleme konusundaki yetkileri ve bir de raporları ilgili yerlere iletip bir 

yaptırım uygulamamalarıyla ortaya çıkmaktadır (Kuruüzüm, 2008: 177).Bu iki 

benzerliğe rağmen DDK ile ombudsman kurumu arasında pek çok farklılıklar vardır. 

Bu farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz: 

•Ombudsman, yönetimin eylem ve işlemlerinden zarar gören vatandaşların 

şikâyetlerini en kısa zamanda incelemek ve zarar gören kişinin hakkını korumak 
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amacıyla hareket ederken, DDK yönetimin hukuka uygun, düzenli ve verimli şekilde 

çalışmasının temini amacıyla faaliyet göstermektedir. 

•Uluslararası Ombudsman Enstitüsü bir kurumun ombudsman sayılabilmesi 

için o kurumun parlamentoya bağlı faaliyet göstermesi koşulunu aramaktadır. Diğer 

taraftan ombudsmanın en önemli özeliklerinden biri olan bağımsızlığın 

sağlanabilmesi için ombudsmana yönetsel ve mali özerklik tanınmalıdır. Fakat DDK, 

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı faaliyet göstermekte, üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından 

atanmakta ve yönetsel açıdan da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile 

ilişkilendirilmiş bir kuruldur. 

•Ombudsman ve DDK arasındaki farklardan bir tanesi de Ombudsmanın en 

belirgin özelliklerinden birisi olan ‘harekete geçme’ şeklidir. Ombudsman bireylerin 

başvuruları ile veya resen harekete geçebilmekte iken DDK, sadece 

Cumhurbaşkanının talebi üzerine denetim ve inceleme yapabilmektedir. 

•Ombudsman ve DDK arasındaki benzerliklerde bahsettiğimiz gibi her iki 

organ da inceleme ve denetimleri sonucunda bir rapor hazırlamaktadır. Hazırlanan 

raporlar arasındaki fark ise ombudsmanın, hazırladığı raporları Meclise sunmak, 

kendi inisiyatifi ile kamuoyuna ve basına bilgi vermek, yönetimi uyarmak, bazı 

ülkelerde disiplin ve ceza kovuşturması yapılmasını istemek, hatta bizzat 

kovuşturmaları yürütmek gibi yetkileri bulunmaktadır.Fakat DDK, hazırladığı raporu 

Cumhurbaşkanına sunmakta ve gereğinin yapılmasını isteme konusunda ise takdir 

yetkisini Cumhurbaşkanına bırakmaktadır (Kılavuz, Yılmaz ve İzci, 2003: 62). 

Bu farklılıklar da incelendikten sonra söylenebilir ki, idarenin hukuka 

uygunluğunu sağlama, düzenli ve verimli çalışmasının gerçekleştirilmesi gibi 

verilerden hareket edildiğinde DDK’nın, merkezi idare içinde yer alan danışma ve 

yardımcı kurullardan birisi olduğu söylenebilir. Ancak DDK'ya Cumhurbaşkanından 

başka kimsenin başvuramaması, kararlarının Cumhurbaşkanının iradesini yansıtması, 

örgütsel olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği içinde yer alması dikkate 

alındığında ise bir idare makamını işgal etmediği, idare teşkilatı içinde yer almadığı, 

sadece Cumhurbaşkanına yetkilerini kullanmada yardımcı olan bir birim olduğu 

söylenebilir (Darendeli, 2012). Dolayısıyla DDK’ninombudsmanlık olarak 

değerlendirilemeyeceği açıktır. 
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1.2 TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kamu  

  Denetçiliği 

1987 yılında ülkemizin AB'ye tam üyelik başvurusu yapması üzerine insan 

hakları konusu yoğun bir şekilde gündeme gelmiştir. Devletin devamlı olarak insan 

hakları ihlallerine karıştığı iddiaları insan hakları alanında yapılan çalışmaları da 

gölgelemiştir. 1990'lı yıllarda insan hakları ihlallerinin ve insan hakları konusunda 

yapılan çalışmaların parlamento aracılığı ile denetlenmesi amacıyla TBMM 

bünyesinde bir komisyonun kurulmasına karar verilmiş (Eroğlu, 2006: 35) ve insan 

haklarının korunması konusunda, 1990 tarihli 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu Kanununun 1. maddesiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

(İHİK) kurulmuştur. 

3686 sayılı kanunun 4, 5 ve 6. maddelerinde komisyonun görevleri, yetkileri 

ve çalışma usulleri düzenlenmektedir. Kanunun 4.maddesine göre komisyonun 

görevlerinden birisi insan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili 

başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları, yurtiçi ve 

yurtdışında insan haklarına saygı ve uygulamaları kapsayan bir raporun hazırlanması 

komisyonun görevleri arasında sayılmıştır. 5.maddede ise komisyonun yetkileri 

düzenlenmiştir. Bu maddeye göre komisyonun yetkileri, görevlerinin gereği olarak 

Bakanlıklarla Genel ve Katma Bütçeli Dairelerden, mahalli idarelerden, 

muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi 

almaktır. Komisyonun çalışma usullerinin ve inceleme sonuçlarıyla ilgili 

bildirimlerin düzenlendiği 6. ve 7. maddeye göre Komisyonun hazırladığı raporların 

TBMM Başkanlığına sunulması ile Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara 

Başbakanlıkça gönderilmesi kanun gereğidir. Komisyon gerekli görürse ilgililer 

hakkında kovuşturma veya işlem yapılması sürecini de başlatabilmektedir. 

Komisyon, sadece TBMM Başkanlığınca havale olunan başvurular ile ilgili konuları 

incelemektedir. Komisyonun, başvuruların akıbeti konusunda başvuru sahiplerini en 

geç altmış günlük süre içerisinde bilgilendirmesi gerekmektedir. 
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Komisyonun, insan hakları açısından ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamaları 

incelediğini, insan hakları ihlalleri üzerine gittiğini ve görevleri arasında uygulama 

ile insan hakları standartları, uluslararası antlaşmalar, Anayasa ve yasalar arasında 

uyum sağlamak üzere yasal düzenlemeler önermenin de bulunduğu düşünülürse; 

ombudsmanın bazı fonksiyonlarının bu Komisyonda toplanmış olduğu söylenebilir 

(Işıkay, 2012). 

Kanun hükümleri incelendiğinde Komisyonun idarenin denetiminde 

sınırlılıkları olduğu görülmektedir. Öncelikle belirtilmesi gereken husus komisyonun 

harekete geçebilmesinin TBMM Başkanlığınca başvuruların kendisine iletilmesinden 

sonra olanaklı olduğudur. Ayrıca Komisyona yapılan başvuruların işleme 

konulabilmesi için ulusal ve uluslararası insan hakları belgelerinde düzenlenen temel 

hak ve özgürlüklerden birisinin ihlal edilmesi gerekmektedir. Belirtilen kapsama 

girmeyen hak ihlallerinin incelenmesi komisyonun görev alanı dışında kalmaktadır. 

Sayma yoluyla belirlenen Komisyonun görev alanı ombudsmanın görev alanına 

nazaran daha dar olmaktadır. Ayrıca Komisyonun, vatandaşların yönetimle ilgili 

şikâyetlerinin çözümü için yönetimle diyaloga girmesi mümkün değildir. Komisyon 

sadece hak ihlallerini tespit etmekle yetinerek, gerekiyorsa ilgililer hakkında idari ve 

cezai yaptırım sürecinin başlatılmasını talep eder. Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere 

yönetimin denetlenmesinde ombudsman ile karşılaştırıldığında Komisyonun 

işlevselliği sınırlı kalmaktadır (Şengül, 2007: 133). 

1.3 TBMM Dilekçe Komisyonu ve Kamu Denetçiliği 

1982 Anayasasında dilekçe hakkı 74. maddede düzenlenmiştir. 2010 yılına 

kadar bu maddenin kenar başlığı “Dilekçe Hakkı” iken 5982 sayılı kanunun 8. 

maddesiyle “Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı” olarak 

değiştirilmiştir. Kamu Denetçiliği tez konumuzun esasını oluşturduğu için burada 

dilekçe hakkının ombudsmanlıkla olan benzerlikler ve farklılıklarına değinmekle 

yetineceğiz. Bu maddeyle vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla 

Türkiye'de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve 

şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 

başvurma hakkına sahip olmuşlardır. 
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Vatandaşların TBMM'ye yapacakları başvurular Meclis Dilekçe 

Komisyonunca değerlendirilmektedir. TBMM Dilekçe Komisyonu, bütün 

bakanlıklarla doğrudan yazışma ve işlemlerin sonuçlandırılması için gerekli olan 

bilgileri isteme yetkisine sahiptir. 

Dilekçe hakkıyla ilgili mevzuatın da gösterdiği gibi Dilekçe Komisyonunun 

yönetim üzerindeki denetiminde şekilcilik ön plana çıkmaktadır. Komisyonun 

dilekçeyi işleme koyabilmesi için içtüzükte belirtilen şekil şartlarına uygun olması 

gerekmektedir (TBMM İçtüzüğü, 1973: m.116). Kendilerini yazıyla ifade etmekte 

zorlanan vatandaşların dilek ve şikâyetlerinde istemlerini açık bir şekilde ortaya 

koyamamaları durumunda dilekçelerinin işleme konulmaması ihtimal dâhilindedir. 

Ayrıca Komisyon, kendisine yapılan başvuruları ilgili kurum ve kuruluşlara 

iletmekte, onların verdikleri yanıtlar ekseninde başvuru sahibine dilek ve şikâyetiyle 

ilgili geri dönmektedir. Bu süreçte dilek ve şikâyet konularının muhatabı olan kurum 

ve kuruluşun kendi görüşünü benimsetmesinde hâkim pozisyona sahip olduğu 

görülmektedir. Aynı şekilde kanuna göre TBMM Dilekçe Komisyonunun başvuruyu 

altmış günlük süre içerisinde sonuçlandırması istenmektedir. Oysaki uygulamaya 

bakıldığında komisyonun iş yükünün fazlalığı nedeniyle başvuruların 

sonuçlandırılmasının söz konusu süreyi aştığı görülmektedir. Dilekçenin konusu olan 

dilek ve şikâyetin hangi kurum ve kuruluşu ilgilendirdiğinin her zaman kesin olarak 

belirlenememesi de diğer bir sorun alanıdır. Başvuru konusunda sorumlu birimlerinin 

bulunması bazen uzun bir süreci gerektirebilmektedir (Şengül, 2007: 132). Ayrıca 

dilekçeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda varılan kararların, hükümeti veya 

yönetimi bağlayıcılığı da yoktur. Yönetim bu kararların hukuka uygunluğunu kabul 

etmemiş ise bunu uygulamayabilir (Günler, 2006: 90). 

İlgili mevzuatta ve uygulamalarda ortaya çıkan bu hususlar Dilekçe 

Komisyonunun esasen vatandaşlardan gelen şikâyetleri yönetime ileten bir aracı 

işlevi üstlenmesidir. Vatandaşların dilek ve şikâyetleri konusunda vatandaş ile 

yönetim arasında bilgi akışını sağlamakla yetinmekte ve yönetimden kaynaklanan 

mağduriyetlerin doğrudan çözümünde görevli olmamaktadır. Yönetimin verdiği 

cevapla bağlı kalan komisyon, bu cevabı ilgililere iletmekle yetinmektedir. Mevcut 

durumuyla Komisyon, ombudsmanın işlevlerini yerine getirmekten uzaktır (Şengül, 

2007: 132). 



108 
 

2. TÜRKİYE'DE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN  

  KURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

İsveç’te 1809 yılında ortaya çıkan Ombudsmanlık, özellikle 19. yüzyıldan 

beri çok büyük gelişme kaydetmiş, neredeyse Batı ülkelerinin tamamında uygulanır 

hale gelmiştir. Bu kurumun Türkiye’de tesis edilmesiyle ilgili ciddi anlamda ilk 

tartışmalar 1970'li yılların sonuna doğru başlamıştır.  Ombudsman kurumunun idari 

yönetim yapımıza adapte edilerek ülkemizde uygulamayı amaçlayan çok fazla 

çalışma yapılmıştır (Köksal, 2007: 63).Çeşitli mevzuat çalışmalarında, yönetimin 

iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan raporlarda, sivil toplum örgütlerinin konuyla ilgili 

çalışmalarında ve kalkınma planlarında bu çalışmaların izlerini görmek mümkündür. 

Bu çalışmaları özetle şu şekilde inceleyebiliriz. 

2.1 Gerekçeli Anayasa Önerisinde Kamu Denetçiliği Kurumu 

Ombudsmanlık sistemi, bir mevzuat çalışması olarak ilk kez 1982 

Anayasasının hazırlık aşamasında gündeme gelmiştir. 1982 Anayasası hazırlık 

çalışmalarında yeni anayasa içerisinde yer alması için Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı öğretim üyelerinin "Gerekçeli 

Anayasa Önerisi" adı altında hazırladığı ve vatandaşların temel hak ve 

özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan Kamu Denetçiliği Kurumu dikkat 

çekmektedir(Gerekçeli Anayasa Önerisi, 1982). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi ile Hukuk Fakültesi'nin öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış olan 

Gerekçeli Anayasa Önerisi'ndeombudsman "Kamu Denetçileri Kurulu" olarak şu 

şekilde tasarlanmıştır: "Kamu Denetçileri Kurulu vatandaşların dilek ve şikâyetlerini 

inceler ve temel hak ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesini gözetir. Kurul beş kişiden 

oluşur. Cumhurbaşkanı; TBMM'nin, Danıştay'ın, Sayıştay'ın, Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu ile Türkiye Barolar Birliği'nin ayrı ayrı göstereceği ikişer adaydan 

birini beş yıllık bir süre için Kamu Denetçisi olarak atar. Kamu Denetçileri Kurulu 

her yıl ve gerekli gördükçe, çalışmaları ve temel özgürlüklerin gerçekleşme durumu 

hakkında TBMM'ye ve Cumhurbaşkanına rapor verir. Bu raporlar Resmi Gazete'de 

yayınlanır. Kamu Denetçileri Kurulu'nun kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri 

yasayla düzenlenir". Anayasa Önerisini hazırlayanlara göre, "Demokratik bir devlet 

düzeni içinde herkesin, her konuda dilek ve şikâyetlerini iletmesi ve bunların dikkate 

alındığını görmesi son derece önemlidir. Vatandaş böylece devlet yönetimine 
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doğrudan katılacak, devlet yönetimiyle doğrudan iletişim kuracak, onu 

denetleyebilecektir. Yönetim ise vatandaş dilek ve eğilimlerini öğrenerek bilgi 

eksikliklerinin giderebilecek yanlış yapmama ya da yanlışlarını düzeltme olanağı 

bulacaktır. Kamu Denetçileri Kurulu, vatandaşların özgürlüklerinin gerçekleşmesini 

gözetmek yanında onların dilek ve şikâyetlerinin izlenmesinde, toplanıp 

değerlendirilmesinde, edindiği deneyimler ışığında yönetime iyileştirici ve 

yenileştirici öneriler getiren bir kurum olacaktır" (Gerekçeli Anayasa Önerisi, 1982: 

139). 

Milli Güvenlik Kurulu, akademisyenler tarafından hazırlanan bu öneriyi 

kabul etmemiştir. Bunun yerine Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışacak Devlet 

Denetleme Kurulu (DDK)'nu kurmuştur (Saygın, 2008: 1049). 

2.2 KAYA Raporunda Kamu Denetçiliği Kurumu 

Türk Kamu Yönetim Sistemi'ni geliştirmek için 1991 yılında Türkiye ve Orta 

Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) tarafından Prof. Dr. Nuri Tortop'un 

başkanlığını yaptığı Kamu Yönetimi Araştırması Projesi adıyla bir proje 

gerçekleştirilmiştir. Temel amacı; devlet yönetimi sistemimizi geliştirmek, yönetim 

ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmek için yapılan eski tarihli çalışmaları 

incelemek, bu çalışmaların uygulama alanlarını tespit etmek ve kamu yönetimi 

sistemimizin nasıl daha iyi faaliyet gösterebileceği konusunda fikirler üretmek olan 

bu projede, oluşturulan kurulun genel düşüncesi bu çalışma sonucunda elde edilen 

bulguların yetkili kişiler ve makamlar tarafından dikkate alınarak kamu yönetimi 

sistemimizin daha etkin çalışmasına katkı sağlamasıydı (KAYA Raporu, 1991: 1). 

Hazırlanan raporda "Denetleme” konusu raporun "Planlama" alt başlığında 

yer almıştır ve Türk Kamu Yönetimi'nin denetimde yaşadığı sorunlardan 

bahsedilmiştir. İdari yönetimde denetlemenin önemine değinen rapor, denetimde 

temel amacın, “örgüt amaçlarının gerçekleştirilme derecelerini saptayarak, örgütün 

etkililik düzeyini yükseltmek ve onun geliştirilmesini sağlamak" şeklinde belirtmekte 

ve denetimi yönetim sürecinin en önemli halkalarından birisi olarak görmektedir. 

Rapora göre etkili bir denetimin varlığı amaçlarda açıklık, amaçlara uygun olarak 

örgütlenme ve eylem planları ile uyumlu bir işleyiş özelliklerine sahip olmakla 

yönetime katkı sağlayabileceği savunulmaktadır.  
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Mevcut denetim birimleri ve çeşitli denetim kurullarının eksiklikleri hakkında 

eleştirilerde bulunan raporun "Öneriler" alt başlığı altında yer alan 7. maddede Kamu 

Denetçiliği Kurumu'ndan bahsetmekte ve bu konu hakkındaki fikirlerini şu şekilde 

ifade etmektedir: "Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev alanı daraltılarak 

yeniden düzenlenmelidir. Bu çerçevede anılan kurul başkanlığının ilgi alanı, 

Başbakanlık merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları ile sınırlandırılmalıdır. Devlet 

Denetleme Kurulu’nun da bir Kamu Denetçisi (ombudsman) olarak işlev görmesini 

sağlayacak yasal düzenlemelere gidilmelidir" (Kaya Raporu, 1991: 44). 

2.3 Kalkınma Planlarında Kamu Denetçiliği Kurumu 

Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumu kurulmasıyla ilgili yapılan çalışmalar 

içerisinde beş yıllık kalkınma planlarının da sayılması gerekmektedir zira bu planlar 

ülkemizin her konuda daha ileri bir seviyeye ulaşması için mevcut düzen içerisindeki 

aksaklıkları belirterek bu aksaklıkların giderilmesi için çözüm yolları önermektedir. 

Bir önceki kalkınma planlarında gerçekleştirilmesi hedeflenen çalışmaların ne 

durumda olduğuyla ilgili bilgilerden sonra hazırlanan yıllar için neler yapılacağı 

hakkında planlar ortaya koymaktadır. 

Bu bağlamda çeşitli isimlerle de olsa Ombudsmanlık Kurumu kurulması 

gerektiğiyle ilgili tavsiyeler de kalkınma planlarında yerini almıştır. Kalkınma 

planlarında da ilk olarak 1979-1983 yılları için hazırlanan Dördüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Planı içerisinde Üçüncü Kesim Sekizinci Bölümde “Kamu Hizmetleri” 

başlığı altındaki “Adalet Hizmetleri” alt başlığında “Uyuşmazlıkları mahkeme önüne 

gelmeden çözümleyecek yetkilerle donatılacak bir “Devlet Avukatlığı Kurumu” 

oluşturulacak, kurum etkinliğini ve sağlıklı çalışmasını öngören yöntem ve koşullara 

kavuşturulacaktır" şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir (4. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 

1979: 484). Burada yetkileri hakkında olması gerekenlerin belirtildiği Devlet 

Avukatlığı Kurumu Ombudsmanlık olarak anlaşılmaktadır. 

Dördüncü Beş Yıllık kalkınma Planı’ndan sonra hazırlanan her planda 

Ombudsmanlık Kurumu’nun görev ve yetkilerini anımsatan veya doğrudan kurumun 

kurulması gerektiğiyle ilgili maddeler bulunmaktadır. 1985-1989 yılları için 

hazırlanan ve 1984 yılında TBMM’de kabul edilen Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planında ise; "Her türlü vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinde eşitlik ve sosyal 
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adalet gereklerince yararlanma ve milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içerisinde 

onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığının bu yönde geliştirme hak ve 

yetkisine sahip olduğunu", "Özellikle vatandaş ile doğrudan teması gerektiren görev 

ve hizmetlerde idare halk ilişkisinin ahenkli bir şekilde yürütülmesine önem 

verilecektir" ifadeleri yer almıştır (5. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1984: 188,204). 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına bakıldığında ise; "Yargı sisteminin hızlı, 

nitelikli ve adil sonuç almaya elverişli bir düzene kavuşturulması 

sağlanacaktır"şeklindeki ifadeler,  her ne kadar ombudsmanlığın yargı sistemi içinde 

yer almıyor olsa da, adaletin sağlanması için ombudsmanlığa atıfta bulunduğu 

düşünülmektedir. Böylece, ombudsmanlığın kurulması yolundaki düşüncelerin ilk 

adımları atılmış olmasına rağmen, 1978'den 1994'e kadar olan sürede konuya 

yaklaşım, beyin jimnastiği yapma şeklinde olmuş, resmi bir sonuç olmamıştır 

(Köksal, 2007: 65). 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında geçen “Devlet Avukatlığı Kurumu” 

ibaresinden sonra Ombudsmanlıkla ilgili en net ifade “Kamu Denetçiliği Kurumu” 

adıyla Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yerini bulmuştur. 1996-2000 yılları için 

hazırlanan bu planın “Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi Ve Kamu 

Kesiminde Ücret Adaletinin Sağlanması” başlığı ve “Amaçlar, İlkeler ve Politikalar” 

alt başlığı altında; "Yönetim-birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve 

hızlı bir şekilde çözümü amacıyla; yargının katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve 

zaman alıcı işlemesi gerçeği karşısında, yönetimi yargı dışında denetleyen ama 

yönetime de bağlı olmayan bir denetim sistemi ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmış olan 

ve Avrupa Birliğinin kendi bünyesinde ve üye ülkelerin çoğunda da bulunan, halkın 

şikâyetleriyle ilgilenen bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sisteminin Türkiye'de 

kurulması sağlanacaktır" ifadelerine yer verilerek ombudsmanlığın kurulmasını 

izlenecek politikalar arasında saymıştır (7. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1995: 119). 

Sekizinci Beş Yıl Kalkınma Planının “Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler” 

başlında ombudsmanlığın “Kamu Denetçiliği” adıyla kurulması için net bir ifade 

kullanılmış, Buna göre: "Kamu yönetimi vatandaş ilişkilerinde karşılaşılan 

uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde çözümü amacıyla, halkın şikâyetleriyle 

ilgili konularda, yönetimi denetleyen ama yönetime bağlı olmayan bir Kamu 
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Denetçisi (Ombudsman) sistemi kurulacaktır. Bu çerçevede, gerekli altyapının 

oluşturulmasına ve sistemin istisnasız tüm idari işlem ve eylemleri kapsamasına 

önem verilecektir" şeklinde belirtilmiştir (8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2000: 193). 

2.4 TÜSİAD Ombudsman Raporu 

Ombudsmanlık, Türkiye’de yaygın kullanılan ismiyle kamu denetçiliği, 

konusunda yapılan öneriler, sadece kamu kuruluşlarının yaptığı çalışmalarla sınırlı 

kalmamış, sivil toplum kuruluşları da bu konuda çalışmalarda bulunmuştur. Nitekim 

bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 

1983 yılında yayınladığı bir raporda, "devlet büyüdüğü ve her geçen gün yeni bir 

sahaya el attığı" için, "büroların sert ve robotik davranışlarından bunalmış bireylerin 

kendilerini güler yüzle karşılayacak, dinleyecek ve yönetimin yanlış işlemlerini 

düzeltebilecek bir üniteye duydukları ihtiyaç” olarak görülmüş ve İskandinav 

ülkelerinde görülen Ombudsman benzeri bir büronun, parlamentoya bağlı olmak 

üzere Türkiye'de faaliyete geçirilmesinin, bürokratları vatandaşlarla ilişkilerinde 

daha dikkatli ve anlayışlı olmaya yönelteceği belirtilmiştir (Abdioğlu, 2007: 90). 

Ayrıca yine TÜSİAD'ın 1997 yılında yayımlanan raporu da kamuoyunda ve 

hükümet çevrelerinde büyük yankılar uyandırmıştır. Raporda, ombudsmanın genel 

özelliklerine ve dünyada belli başlı ülkelerdeki ombudsman uygulamalarına 

değinilmiştir. Ayrıca, Türkiye'de idarenin eylem ve işlemleri üzerinde mevcut 

denetim mekanizmalarının bireylerin hak ve özgürlüklerini korumada yetersiz 

kalması nedeniyle; idarenin denetiminde formaliteden ve şekilcilikten uzak, süratli, 

masrafsız, resen araştırma yetkisine sahip bir denetim mekanizması olan 

ombudsman kurumunun kurulmasının demokrasimiz için bir ihtiyaç olduğu 

belirtilmektedir (Mutta, 2005: 97). 

2.5 Hukuki Çalışmalarda Kamu Denetçiliği Kurumu 

Kurulduğu günden itibaren birçok ülke tarafından anayasal veya yasal bir 

statü kazandırılıp uygulamaya konulan Ombudsman Kurumu, ülkemizde de uzun 

yıllardır kurulması amacıyla tartışmalara yer verilmiş, yukarıda da belirtildiği üzere 

kurumun kurulmasıyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır.  

Ülkemizde hukuki olarak kurumun kurulmasıyla ilgili ilk ciddi adım, 57. 

Hükümet döneminde atılmıştır. Kurumun oluşumuna yönelik 13/10/2000 tarih ve 
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4842 sayılı bir kanun tasarısı hazırlanıp TBMM Başkanlığına sunulmuş olmasına ve 

ilgili komisyonlarca incelenmesine rağmen tasarı meclis gündemine gelememiş ve 

kadük olmuştur.  

Kadük kalan bu tasarıdan sonra yapılan bir çalışma da 2004 yılında, 59. 

Hükümet döneminde kabul edilen 5227 sayılı "Kamu Yönetimin Temel İlkeleri ve 

Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun"dur. Bu kanunda ise yerel düzeyde 

ombudsman kurumunun oluşumu öngörülmüştür.  

14/07/2004 tarih ve 5227 sayılı Kanunun kamu yönetiminde denetim 

başlığını taşıyan üçüncü kısmındaki 42. maddesi yerel ombudsman kurumunu 

düzenlemiştir. Buna göre her ilde il genel meclisi tarafından bir mahalli idare halk 

denetçisi seçilecektir. Mahalli idare halk denetçisi yerel yönetimlerin ve bunlara 

bağlı kuruluşların işlem ve eylemlerinden menfaatleri ihlal olan gerçek ve tüzel 

kişilerin şikâyetlerinin çözümüne yardımcı olmakla görevlidirler. Halk denetçisinin 

şikâyete ilişkin kararları bağlayıcı değildir. Kanuna göre tavsiye niteliğinde olan halk 

denetçisinin kararını ilgili yerel yönetim birimi uygun bulmazsa görüşünü 

gerekçelendirmekle yükümlü tutulmuştur. Yerel yönetimler düzeyinde yapılan bu 

kanun da Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye tekrar görüşülmek üzere iade 

edilmiş, dolayısıyla uygulamaya geçirilememiştir. 

2.5.1 5521 ve 5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 

Ombudsmanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu adıyla ülkemizde kamuoyu 

gündemine 59. hükümet döneminde 15/06/2006 tarih ve 5521 sayılı Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu ile tekrar gelmiştir. 5521 sayılı Yasa mecliste kabul 

edilerek Cumhurbaşkanına gönderilmiş, Cumhurbaşkanı da 3, 4, 11, 13, 15, 22, 30, 

33, geçici 1 ve 41. maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için, TBMM Başkanlığına 

iade etmiştir. 

Cumhurbaşkanı tekrar görüşülmesi için geri gönderdiği kanunun yukarıda 

sayılan maddelerini kanunda geçtiği şekliyle belirtmiş ve ardından şu ifadeler yer 

vermiştir: “Anayasal sistem, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı, idarenin eylem, 

işlem, tutum ve davranışlarını inceleyip, araştıran bir kurum oluşturulmasına olur 

vermemektedir.” 
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“Öte yandan, yasamanın yürütmeyi denetlemesi, yalnız siyasal denetimi 

kapsamakta ve denetim yolları Anayasa'nın "Yasama" bölümünün 98-100. 

maddelerinde düzenlenmektedir. Bunun dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı'na bağlı bir Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulması Anayasa'ya göre 

olanaklı değildir.” 

“Ayrıca, Anayasa'nın 87. maddesinde, idarenin eylem ve işlemlerinin 

incelenip araştırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasında 

sayılmamıştır. Üstelik Anayasa'nın "Yargı" bölümünde bulunan 125. maddesinde, 

idarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı tutulmuştur. İdarenin 

eylem ve işlemlerinin yargısal denetim dışında incelenip araştırılması, ancak 

yürütmenin kendi içinde oluşturacağı denetim kurum ya da birimleriyle olanaklıdır.” 

“Yapılan açıklamalar karşısında, bugünkü anayasal sistemin, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne bağlı bir Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasına olanak vermediği 

sonucuna ulaşılmaktadır.” 

“Anayasa incelendiğinde, Merkezi yönetim ve yerinden yönetim 

örgütlerinden oluşan idarenin yürütme erki içinde, onun siyasal olmayan, kamu 

görevinin yürütülmesi için örgütlenen bölümünü oluşturduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla, yasama ve yargı erklerinin işlem, eylem ve etkinlikleri, hem idare 

kapsamında olmadığından, hem de anayasal sistem izin vermediğinden Kurum'un 

görev kapsamına girmemektedir.” 

Ayrıca, Anayasa'nın 105, 125 ve 159. maddelerinde yargı denetimi dışında 

tutulan işlem, karar ve emirlerin, yasa ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görev 

kapsamına alınması anayasal kuralların özüne ters düşmektedir. Cumhurbaşkanı'nın 

anayasal konumu, Devlet'in ve yürütmenin başı sıfatı, işlem, emir ve kararlarının 

Yasa kapsamına alınmasına engel oluşturmaktadır. Anayasal düzen ve kurallar 

nedeniyle yasa kapsamına alınamayacak konuların, yasa kapsamındaymış izlenimi 

verilip istisna olarak düzenlenmesi, hukuk devleti ilkesinin önemli konularından olan 

yasa yapma tekniği ile bağdaşmamakta, dolayısıyla Anayasa'nın 2. maddesine aykırı 

düşmektedir. 

“Yasa'nın 11 ve geçici 1. maddelerinde, Başdenetçi ve denetçilerin Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca seçilmesi öngörülmüş; 15. maddesinde de, 
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Başdenetçi ve denetçilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca görevden 

alınabileceği belirtilmiştir.” 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri 87. maddede tek tek 

sayılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu görev ve yetkilerin dışına çıkması 

olanaklı görülmemektedir." 

Cumhurbaşkanı Sezer, veto ettiği yasanın gerekçesinde, Başdenetçi ve 

denetçilerin, TBMM Genel Kurulu'nda ant içerek göreve başlayacaklarının 

belirtildiği ancak; seçimleri TBMM'ce yapılması Anayasa'ya uygun düşmeyen 

Başdenetçi ve denetçilerin, TBMM Genel Kurulu yerine işin önemine uygun bir 

başka kurul önünde yemin etmelerinin daha uygun olacağına da değinmiştir 

(www.tccb.gov.tr, 2012). 

Cumhurbaşkanının yasayı geri göndermesinin ardından “Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanunu” TBMM tarafından aynı şekilde kabul edilerek 5548 sayılı kanun 

olarak Cumhurbaşkanlığı’na tekrar gönderilmiştir. Meclisin aynen kabul ettiği bu 

kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmak zorunda olduğundan dolayı 5548 

sayılı kanun olarak kabul edilmiş,13/10/2006 Tarih ve 26318 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 5548 sayılı yasa ile mecliste tekrar kabul 

edilip Cumhurbaşkanlığına gönderilince, Cumhurbaşkanınca onaylanmış ve Resmi 

Gazetede yayınlanmıştır. Ancak Cumhurbaşkanının ve 123 Milletvekilinin Anayasa 

Mahkemesine iptal ve yürütmeyi durdurma başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi 

27/10/2006 tarihinde, kanunun geçici 1. maddesi hakkında yürütmeyi durdurma 

kararı vermiştir. Yasanın iptal istemi ise iki yıl sonra sonuçlandırılmıştır. 

Anayasa Mahkemesi, 25/12/2008 günlü ve E. 2006/140, K. 2008/15 sayılı 

kararla, 28.9.2006 tarihli ve 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 

tümünü oybirliği ile iptal etmiştir. Gerekçeli iptal kararı, 4 Nisan 2009 tarih ve 27190 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi ise Cumhurbaşkanı tarafından 

kanunun geri gönderilme gerekçeleriyle yakınlık göstermektedir. Anayasa 

Mahkemesi’nin iptal kararı özetle;  
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"İdarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ilkesiyle Türkiye 

Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün de bir sonucu olarak, 

idarenin yerine getirdiği çeşitli görevlerle bu görevleri yerine getiren kurumlar 

arasında birlik sağlanması ve idari yapı içinde yer alan kurumların bir bütünlük 

içerisinde çalışması öngörülmüştür. 

Anayasa'nın 123. maddesi uyarınca, kanunla veya kanunun açıkça verdiği 

yetkiye dayanılarak kamu tüzelkişiliği kurulabilmesi mümkün olmakla birlikte, kamu 

tüzel kişisi olarak kurulan idari bir kurumun "idarenin bütünlüğü ilkesi" gereğince 

idarenin bünyesinde ve idari teşkilat yapısı içinde yer alması gerekmektedir. Kanunla 

veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kamu tüzelkişiliği kurulabilmesi 

konusunda yasa koyucuya takdir hakkı tanıması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

bu konuda sınırsız bir yetkiye sahip olması anlamını taşımamaktadır. Türkiye Büyük 

Millet Meclisince bir kamu tüzel kişiliğinin kurulmasında, Anayasa'da öngörülen 

kurallara uygun hareket edilmesi zorunludur. Bir kamu kurumu ya da kuruluşu 

kurulurken Anayasa'da öngörülen idari teşkilat yapısı dışına çıkılmaması 

gerekmektedir. Kamu kurum ya da kuruluşlarının söz konusu yapı dışında kurulması, 

idarenin bütünlüğü ilkesiyle bağdaşmaz. 

Anayasa'nın 123. maddesine göre idari teşkilat içinde merkezi idare veya 

yerinden yönetim kuruluşları arasında yer alması gereken bir kurumun, merkezden 

yönetim ve yerinden yönetim esaslarına aykırı olarak "İdare" dışında kurulması ve 

"Yasama"ya bağlanması olanaklı değildir. Bu durum, hiç kimsenin veya organın 

kaynağını Anayasa'dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağı yolundaki 

Anayasa'nın 6. maddesine de aykırılık oluşturmaktadır.” 

“5548 sayılı Yasa'nın temelini, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı Kamu 

Denetçiliği Kurumu'nun kurulması oluşturmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olduğunun belirtilmesi, Kurum ile TBMM 

arasındaki organik bağı göstermektedir. Yasa'nın diğer maddelerinde de bu bağlılığın 

sonucunu oluşturan düzenlemeler yer almaktadır.  

Öte yandan, Yasa'nın bir bütün olarak incelenmesinden, Başdenetçi ve 

denetçilerin seçimi ve görevden alınmaları konularında Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi'ne görevler verildiği ve Yasa'nın bu konulara ilişkin hükümlerinin Türkiye 

Büyük Millet Meclisince yürütülmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Anayasa'nın 87. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve 

yetkileri açıkça belirtilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa'da belirtilen 

görev ve yetkileri arasında Kamu Denetçiliği Kurumuna Başdenetçi ve denetçi 

seçme görev ve yetkisi bulunmadığı gibi adı geçen Kurumla Türkiye Büyük Millet 

Meclisi arasında bu seçime olanak verecek Anayasa'dan kaynaklanan doğal 

sayılabilecek bir ilişki de söz konusu olmadığından Yasa Anayasa'nın 87. maddesi ile 

uyumlu değildir. 

Açıklanan nedenlerle 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 

Anayasa'nın 6., 87. ve 123. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir” şeklinde ifade 

edilmiştir. 

Cumhurbaşkanının geri gönderme ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal 

gerekçelerinden de anlaşılacağı üzere Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Türkiye’de 

kurulabilmesi için Anayasal bir dayanağasahip olması gerekmektedir. Bu amaçla 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nu anayasal temellere oturtma çalışmaları başlamış ve 

2010 yılında 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la kurum Anayasal bir statü kazanmıştır. 

2.5.2 5982 Sayılı Kanun ve 12 Eylül 2010 Halkoylaması 

1982 Anayasasının hazırlık sürecinden bugüne Kamu Denetçiliği Kurumu 

kurulmasıyla ilgili tavsiyeler ve yapılan hukuki çalışmalar, daha önceki başlıklarda 

anlatıldığı üzere hep bir engelle karşılaşmış, kurum anayasal temelleri olmadığı 

gerekçesiyle ülkemizde hayata geçirilememiştir. 

Bu engelleri ortadan kaldırmak, Kamu Denetçiliği Kurumu’nu Anayasal 

güvence altına almak ve 1982 Anayasası’nda bazı değişiklikler yapmakamacıyla 60. 

Hükümet döneminde bir kanun hazırlanmıştır. Çalışmamızın konu bütünlüğünün 

bozulmaması amacıyla bu kanunda Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili olan kısma 

yer verilecektir. 

07/05/2010 Tarih ve 5982 sayılı bu kanun toplamda 26 maddeden 

oluşmaktadır. Kanunun genel gerekçesinde yüzyıldan fazla anayasa geleneği olan 

ülkemizde halkın katılımı ve demokratik yöntemlerle Anayasa yapılamamış olması 
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büyük bir eksiklik olarak görülmüş, yeni anayasa çalışmalarının da bazı engellerden 

dolayı yapılamamasından bahsedilmiştir.  

Kanunda amaçlanan değişiklikler içerisinde yer alan, vatandaşın bilgi edinme 

ve kamu denetçisine başvurmahakkının sağlanması amacıyla düzenlemelere gidilmiş, 

26 maddelik 5982 sayılı kanunun 8. maddesiyle Anayasa’nın 74. maddesinin 

değiştirilmesi öngörülmüştür.  

5982 sayılı kanunun teklifinde 8. maddenin gerekçesinde şu ifadelere yer 

verilmiştir: 

“Bireylerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerle ilgili 
olarak bilgi edinebilmesi, kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması bakımından 
büyük öneme sahiptir. Bilgi edinme hakkı, bu konuda çıkartılan özel bir Kanunla 
düzenlenmiş bulunmasına rağmen, Anayasada bu hakkı doğrudan düzenleyen açık 
bir hüküm yer almamaktadır. Günümüz toplumunda büyük önemi haiz olan bu 
hakkın garanti altına alınmasının ileri bir adım olacağı düşünüldüğünden, maddede 
yapılan değişiklikle bilgi edinme hakkı, Anayasada açıkça düzenlenmektedir. 

Öte yandan, maddeyle, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulması öngörülmektedir. 
Kamu Denetçiliği Kurumu, bireylerin idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetlerini 
incelemekle görevlendirilmektedir. Pek çok Avrupa ülkelerinde işletilen bu 
müessesenin, idarenin işleyişi konusunda standartlar oluşturacağı, ilkeler 
belirleyeceği ve önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir. Kamu Denetçiliği 
Kurumunun kurulup faaliyete geçirilmesi, Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının da bir gereğidir. Bu kapsamda, 
idarenin işleyişi ile ilgili olarak, bireylere, kamu denetçisine başvurma hakkı 
getirilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulması 
öngörülen Kamu Denetçiliği Kurumunda görev yapacak Kamu Başdenetçisinin 
seçimine ilişkin anayasal esaslar düzenlenmektedir. Bunların yanında, Kamu 
Denetçiliği Kurumuna ilişkin diğer hususların kanunla düzenleneceği hükme 
bağlanmaktadır. 

Bilindiği gibi konuyla ilgili Kanun daha önce yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, 
anayasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiştir. Sorun, Anayasa normu düzeyinde ve kurulu iktidarı bağlar şekilde 
çözüme kavuşturulmaktadır.” 

Bu değişiklikle Anayasanın 74.maddesinin “VII. Dilekçe Hakkı” olan kenar 

başlığı “VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı”olarak 

değiştirilmiş, maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, herkese bilgi edinme 

ve kamu denetçisine başvuru hakkı sağlanmıştır. TBMM’ye bağlı olarak, idarenin 

işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyecek olan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması 

öngörülmüş; Başdenetçinin görev süresi ve seçilmesiyle ilgili şartlar belirlenmiştir.  

5982 sayılı kanunun 8.maddesinin son fıkrasında ise kurumun kuruluşu, 

görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve 
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kamu denetçilerinin nitelikleri,seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esasların 

kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır.3 

 

Son haliyle Anayasanın 74. maddesi şu şekildedir: 

“VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı 
Madde 74 – Vatandaşlar (Ek ibare:3/10/2001-4709/26 md.) ve karşılıklılık esası 
gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile 
ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 
Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı 
olarak bildirilir. 
(Mülga üçüncü fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) 
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine 
başvurma hakkına sahiptir.  
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı 
olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri 
inceler. 
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki 
ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt 
çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama 
yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. 
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, 
Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda 
yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi 
ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” 

Kamu denetçiliği Kurumu’nun ülkemizde hayata geçirilmesi önündeki en 

büyük engellerden biri olan kurumun anayasal dayanağa sahip olmaması, yapılan bu 

değişiklikle ortadan kalkmış ve Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasal kurumlarımız 

arasında yerini almıştır. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun anayasal dayanağının oluşturulmasının 

ardından kurumun kanununun yapılması çalışmaları hız kazanmış, bu amaçla 

05/01/2011 tarihinde bir kanun tasarısı hazırlanmış olmasına rağmen TBMM Genel 

Kurulunda görüşülememiş yani kadük kalmıştır. Son olarak 17/05/2012 tarihinde 

                                                 
3Kanunun tümü üzerinde yapılan oylamada 5982 sayılı kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilmiş, aynı gün Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiştir. Cumhurbaşkanının da onaylamasının ardından 
07/05/2010 Tarih ve 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun”, 13/05/2010 tarih ve 27580 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.07/05/2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı 
maddelerinde yapılan değişikliklerin 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 12/09/2010 Pazar günü yapılan halkoylaması sonucu, ülke 
geneli geçerli oyların %42,12’si hayır, %57,88’i evet şeklinde çıkmış ve 5982 sayılı kanun Türk 
Milleti tarafından da kabul edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu’nun halkoylaması sonuçlarını 23 Eylül 
2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamasıyla da kanun yürürlüğe girmiştir. 
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hazırlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı, Meclis Başkanlığı’na 

gönderilmiş, esas komisyon olarak Anayasa Komisyonu ve tali komisyon olarak 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda görüşülmüştür. Komisyon raporlarının 

hazırlanmasının ardından Meclis Genel Kurulunda da görüşülerek 14/06/2012 Tarih 

ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu olarak kabul edilmiş, 29/06/2012 

Tarih ve 28338 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

3. 6328 SAYILI KANUN VE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 

Kamu yönetiminin,dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişme ve 

gelişmelere paralel olarak yeniden yapılandırılması ihtiyacı her geçen gün 

artmaktadır. Buna bağlı olarak kamu hizmetlerinin yeniden değerlendirilmesi ve 

halkın idareden kaynaklanan şikayetlerini en aza indirecek bir yönetim anlayışının 

yerleştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. 

Yedinci ve sekizinci kalkınma planlarında “kamu hizmetlerinde etkinliği 

artırılması” çerçevesinde yönetim-vatandaş ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların 

etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla Kamu Denetçiliği 

Kurumu’nun oluşturulması ve kurumla ilgili gerekli altyapı çalışmalarının 

yapılmasına önem verileceğinden bahsedilmektedir.  

Osmanlı Devleti’nde buna benzer kurumların olduğunu, günümüzde ise 

Fransa, İngiltere, İtalya gibi yüzü aşkın devlette ombudsman veya başkaca isimlerle 

bu kurumun faaliyet göstermekte olduğu, ülkemizde de vatandaşın idareyle ilgili 

şikayetlerine etkin ve hızlı çözümler getirecek bir kuruma ihtiyaç duyulduğu 

hazırlanan kanun tasarısının genel gerekçesinde ifade edilmektedir. 

Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasıyla ilgili ülkemizde daha önce 

yapılan çalışmalar ve karşılaşılan engellerle ilgili açıklamaların da bulunduğu genel 

gerekçede, çalışmamızın daha önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak işlenen 5548 

sayılı kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal gerekçeleri de göz önünde 

bulundurularak bu kanunun hazırlandığı dile getirilmektedir.  

Kurumun anayasal güvencesinin olmadığı eleştirilerinin de 5982 sayılı 

kanunun 8. maddesiyle ortadan kalktığı ve Anayasanın 74. maddesinde hükme 

bağlandığı şekliyle Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurularak çalışmalarına başlaması 

amacıyla bu kanunun hazırlandığı açıkça belirtilmiştir. Hazırlanan bu kanunla Kamu 
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Denetçiliği Kurumu kurulmuş; başdenetçi, denetçiler, uzmanlar, uzman yardımcıları 

ve diğer personelin görev yapacağı hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan 

kanunla başdenetçi ve denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yerine getirebilmeleri ve 

yetkilerini kullanabilmeleri için Anayasanın yargı bağımsızlığına ve idari eylem ve 

işlemlerin yargısal denetimine ilişkin hükümlerine uygun düzenlemeler getirilmesine 

özen gösterildiği, böylece idarenin mümkün olduğu kadar kurumun önerilerini 

değerlendirmeye alarak uyması ve idari yargının yükünün azaltılmasının 

hedeflendiği belirtilmiştir. 

Toplamda otuz yedi maddeden oluşan kanunda bir de geçici madde 

bulunmaktadır. Beş bölümde gruplandırılan kanunun amaç, kapsam ve tanımların 

bulunduğu genel hükümler ilk bölümde; kuruluş, görev ve çalışma ilkelerinin 

bulunduğu hükümler ikinci bölümde, kuruma başvuru ve yapılacak işlemler üçüncü 

bölümde, kurum personeline ilişkin hükümler dördüncü bölümde yer almaktadır. Son 

bölümde ise çeşitli hükümler başlığı altında kurumun bütçesi, yasaklar, kovuşturma 

ve soruşturma usulü, emeklilik, kadrolar, yürürlük ve yürütme gibi çeşitli hükümler 

bulunmaktadır. 

Çalışmamızın bu bölümünde 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 

yukarıda belirtilen bölümler halinde gruplandırılarak incelenecektir. Ayrıca kanun 

tasarısının hazırlanıp Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesine kadar olan 

süreçte, komisyonlarda ve Meclis Genel Kurulu’nda yapılan tartışmalara ve 

değişiklik önerilerine de yer verilecektir. 

3.1 Genel Hükümler 

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun birinci bölümü “Genel 

Hükümler” başlığı altında üç maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler kanunun 

amacını, kapsamını ve kanunda geçen bazı terimlerin tanımlarını belirtmektedir. 

Kanunun ilk maddesi Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun amacını ortaya 

koymaktadır. Bu amaç; 
“Madde 1: Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet 
mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 
davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete 
uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu 
Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır.” 

şeklindeifade edilmiştir. 
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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca TBMM 

Başkanlığı’na sunulan tasarıda “kamu hizmetlerinin işleyişinde”  ifadesi yerine 

“kamu hizmetlerinde kalitenin artırılmasına yönelik” ifadesi kullanılmıştır. Anayasa 

Komisyonunda “kalite” kelimesinin düzenlenenalana hitap etmediği, ticari ve 

göreceli olduğu gerekçesiyle değiştirilerek kanun maddesinde geçtiği şekliyle kabul 

edilmesine karar verilmiştir (276 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 35).Ayrıca 

kanunun amacını düzenleyen bu maddede geçen “insan haklarına dayalı” ibaresi 

yerine “uluslararası belgeler ve Anayasada yer alan insan haklarına dayalı” 

şeklinde değiştirilmesi gerektiği, uygulama açısından bu düzenlemenin kolaylık 

sağlayacağı ifade edilmiştir. Muhalefet partisi komisyon üyesi de “kalitenin 

artırılmasına yönelik” ifadesinin kanun diline uygun olmaması nedeniyle “kamu 

hizmetlerinin etkin, süratli ve verimli olarak yerine getirilmesine yönelik” ifadesinin 

kullanılmasını önermiştir (276 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 17). 

Tasarı üzerinde Meclis Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında da 

kanunun amacını düzenleyen bu madde üzerinde değişiklik önerileri olmuştur. Bu 

önerilerden biri de kanunda geçen “bulunmak” sözcüğünden sonra gelmek üzere 

“elde ettiği sonuçları yayınlamak” ibaresinin eklenmesidir. Diğer önerilerde olduğu 

gibi bu öneri de komisyon ve hükümet tarafından kabul edilmemiş, kanunun amacını 

düzenleyen 1’inci madde Anayasa Komisyonu tarafından yapılan değişiklikle, 

kanunda geçtiği şekliyle kabul edilmiştir. 

Genel Hükümler başlığı altında bulunan 2’inci ve 3’üncü maddelerde kapsam 

ve tanımlar yer almaktadır. Kanunun 2’inci maddesinde kapsam; 

“Bu Kanun; Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usullerine 
ilişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerine, 
seçimlerine, özlük haklarına ve Kurum personelinin atanmaları ile özlük haklarına 
ilişkin hükümleri kapsar.” 

şeklinde belirtilmiş, 3’üncü maddede ise “Başdenetçi, Başdenetçilik, Başkanlık, 

Denetçi, Genel Kurul, İdare, Komisyon ve Kurum” terimlerinin tanımları yapılmıştır. 

Burada geçen “Komisyon”, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu belirtmekte ve oluşturulan Karma 

Komisyonun Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve Katibi; Dilekçe Komisyonunun 

Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve Katibi olduğu belirtilmiştir. 
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3.2 Kuruluş, Görev ve Çalışma İlkeleri 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun ikinci bölümü, “Kuruluş, Görev ve 

Çalışma İlkeleri” başlığı altında on üç maddede düzenlenmiştir. Bu bölümde; 

Kurumun kuruluşuna ilişkin teşkilatlanma esasları, Kurumun görevi, Başdenetçi ve 

Denetçilerin görevleri, Kurumun çalışma ilkeleri, Genel Sekreterliğin oluşumu ve 

görevleri, Başdenetçi veya Denetçi seçileceklerde aranacak nitelikler, Başdenetçi ve 

Denetçilerin adaylık ve seçiminde uygulanacak hükümler düzenlenmektedir. Ayrıca 

Başdenetçi ve Denetçilerin bağımsızlık ve tarafsızlıklarıyla ilgili hükümlerle, görev 

süreleri, görevden alınmaları, görevin hangi şartlarda sonra ereceği ve sosyal ve mali 

hakları da bu bölümde düzenlenmiştir. 

Kanunun 4’üncü maddesi, Kurumun kuruluşuna ilişkin teşkilatlanma 

esaslarını belirlemektedir. Bu maddeye göre, Tarafsızlığı, bağımsızlığı, emir ve 

talimat almaması, her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisinin bulunması gibi yerine 

getireceği görevler ve bu görevler dolayısıyla tanınan yetkiler dikkate alınarak 

TBMM Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli ve merkezi 

Ankara’da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. Başdenetçilik ve Genel 

Sekreterlikten oluşan kurum, gelen iş yoğunluğuna veya işin özelliğine göre uygun 

gördüğü yerlerde büro açabilecektir. Kurum bünyesinde bir Başdenetçi, beş Denetçi 

ile Genel Sekreter ve diğer personel görev yapmaktadır (Kamu Denetçiliği Kurumu 

Kanunu, 2012: m.4). 

Bu maddede yer alan “Kurumun gerekli gördüğü yerlerde büro açabilmesi”ne 

yönelik düzenlemenin gereksiz teşkilat kurmaya neden olacağı, valilik ve 

kaymakamlıklar aracılığıyla doğacak ihtiyacın giderilebileceği komisyon 

görüşmelerinde dile getirilmiş fakat bu görüş kabul görmemiştir (276 Sıra Sayılı 

Komisyon Raporu, 2012: 35). 

3.2.1 Kamu Denetçiliği Kurumunun Görevleri 

Kurumla ilgili tartışmaların yoğunluk kazandığı maddelerden birisi Kurumun 

görevlerini düzenleyen 5’inci maddedir. Bu maddede Kurumun görevleri şu şekilde 

düzenlenmiştir; 
“Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet 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.” 
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Komisyon görüşmelerinde, Kurumun kendisine yapılan başvuru neticesinde 

harekete geçebileceği belirtilmiş, resen harekete geçebilmesine yönelik bir 

düzenlemenin olmadığına dikkat çekilmiştir. Kimi ülkelerde resen harekete geçme 

yetkisi bulunan kamu denetçisinin kimi ülkelerde de sadece şikayet üzerine harekete 

geçtiğinin de belirtildiği komisyonda, Kamu Denetçisinin resen harekete geçme 

yetkisine sahip olması gerektiği noktasında görüş birliğine varılmış ve “şikayet 

üzerine” ibaresinden sonra “veya resen” ibaresinin eklenmesi gerektiği ifade 

edilmiştir.Ayrıca komisyonun muhalefet partisi üyesince 5’inci madde görüşmeleri 

sırasında, idare tarafından kurumun önerilerinin yerine getirilmemesi durumunda 

Kamu Denetçisine idari dava yoluna başvurma yetkisinin tanınması, bir nevi kamu 

avukatlığı oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir. Diğer üyeler ise Kamu 

Denetçisinin görevinin idareye önerilerde bulunmakla sınırlı olduğunu özellikle 

yargısal alana girilmemesi gerektiğini belirtmişlerdir(276 Sıra Sayılı Komisyon 

Raporu, 2012: 14-17). Sonuç olarak, birçok ülkede kurumun re’sen harekete geçme 

yetkisi varken,komisyon görüşmelerinde üzerinde görüş birliğine varılmış olmasına 

rağmen, Türkiye’de Kamu Denetçisine bu yetki verilmemiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise Kurumun görevleriyle ilgili kısıtlamalar ortaya 

konmuştur. Bu kısıtlamalar; “Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen 

imzaladığı kararlar ve emirler, Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 

Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf 

askeri nitelikteki faaliyetleri”dirve Kurumun görev alanı dışında sayılmıştır (Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu, 2012: m.5). 

Kurumun görev kısıtlamaları en çok tartışılan konulardandır. Özellikle “Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin sırf askeri nitelikteki faaliyetleri”nin muğlak bir ifade olduğu, 

nerede başlayıp nerede bittiğinin somutlaştırılmadığı Komisyon görüşmelerinde dile 

getirilmiştir (276 Sıra Sayılı Komisyonu Raporu, 2012: 36). Bu konuyla ilgili olarak 

Komisyonda Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin 

görüşleri alınmış, “sırf askeri nitelikteki faaliyetler”den anlaşılması gerekenin; 

askeriyenin işleyişinden kaynaklanan, atış, manevra, tatbikat, eğitim, nöbet gibi 

disiplinitesis etmede yararlanılan ve diğer idari kurumlarda benzerlerinin olmadığı 

faaliyetler olaraktanımlamışlardır. Ayrıca yetkililer, idari yargıda yaşanan sıkıntıların 
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askeri yargı için söz konusu olmadığını, hem işlemhem eylemden kaynaklı 

şikayetlerin askeri yargıda kısa sürede sonuçlandığını ifade etmişlerdir. 

Muhalefet partisi Komisyon üyesi de 5’inci maddenin ikinci fıkrasının “ç” 

bendininyani askeri faaliyetlerle ilgili olan bendinmetinden çıkarılarak emir-komuta 

zincirinden bağımsız, kötü muameleve çalışma koşullarının Kamu Denetçisinin 

incelemesine açılmasını, böylelikle mağduriyetleringiderilmesi ve insan hakları 

ihlallerinin tekrarının önlenmesini önermiş ancak bu öneri kabul edilmemiştir (276 

Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 18).  

Komisyonlarda kabul edilmeyen öneriler Genel Kurul görüşmelerinde 

değişiklik önerisi olarak tekrar gündeme gelmiş, maddenin “ç” bendinin kaldırılması 

ve resen harekete geçme yetkisinin verilmesi önerilmiş fakat kabul edilmemiştir. 

Muhalefet partisinin bu hususla ilgili önerilerinden bir tanesi de çeşitli 

alanlarda ihtisaslaşmış bir Kamu Denetçiliği sisteminin getirilmesidir. Askeri 

uygulamaları bilen ve bu alanda uzmanlaşmış bir Denetçi olduğunda TSK’nın emir-

komuta zincirinden bağımsız bir denetim mekanizması oluşacak ve bu uzman denetçi 

TBMM adına personelin karşılaştığı insan hakları ihlallerini, çalışma koşullarını ve 

kötü muameleyle ilgili şikayetleri inceleyip mağduriyetlerin giderilmesini ve hak 

ihlallerinin tekrarlanmasını önleyerek TSK’ya halk nezdinde daha fazla güven 

duyulmasının bu yolla sağlanacağını savunmuşlardır (276 Sıra Sayılı Komisyon 

Raporu, 2012: 42). 

Kurumun görev alanı dışında bırakılan hususlardan tartışma konusu olan bir 

diğeri ise Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar 

ve emirlerdir. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanının, halkın siyasi denetimine tabi 

olacağıgibi hukuki denetime de tabi olması, bunun sonucu olarak tek başına yaptığı 

işlemlerin Kurumundenetimine açılması gerektiği Anayasa Komisyonunda dile 

getirilmiş fakat bu istisnanın Anayasadan kaynaklandığı gerekçesiyle öneri kabul 

edilmemiştir (276 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 36). 

3.2.2 Başdenetçi ve Denetçilerin Görevleri ve Çalışma İlkeleri 

Kurumun görevlerinin ve görev alanı dışında kalan hususların belirlendiği 

5’inci maddeden sonra 6’ıncı maddede Başdenetçiliğin, Başdenetçi ve Denetçilerden 
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oluşacağı belirtilmekte ve Kurumun Başdenetçi tarafından yönetileceği ve temsil 

edileceği hükme bağlanmaktadır. 

Başdenetçi ve denetçilerin görevleri Kanunun 7’nci maddesinde belirtilmiştir. 

Bu maddeye göre Başdenetçinin görevleri; Kuruma gelen şikayetleri incelemek, 

araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak, Kanunun uygulanmasına ilişkin 

yönetmelikleri ve yıllık raporu hazırlamak, yıllık raporu beklemeksizin gerek 

gördüğü konularda özel rapor hazırlamak, raporları kamuoyuna duyurmak, 

yokluğunda kendisine vekalet edecek denetçiyi belirlemek, birisi kadın ve çocuk 

hakları alanında görevlendirilmek üzere denetçiler arasındaki iş bölümünü 

düzenlemek, Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak ve Kanunlarla verilen diğer 

görevleri yapmaktır. 

Denetçiler ise Başdenetçiye yardımcı olmak ve Başdenetçi tarafından verilen 

görevleri yerine getirmekle görevlendirilmişlerdir (Kamu Denetçiliği Kurumu 

Kanunu, 2012: m.7). 

05/01/2011 tarihinde hazırlanan ve kadük kalan tasarıda “kurul halinde” 

çalışma ve karar alma usulüne mevcut tasarıda yer verilmemiş olması, Kurumun; 

Kamu Denetçisinin kişiliği, yetkinliği, tecrübesi ve itibarına dayalı biçimde ve 

hukuka, hakkaniyete göre tutum belirlemesi üzerine bina edilmiş olması itibariyle 

olumlu bir husus olduğu ifade edilmiştir. Buna rağmen bir tek kişiye idarenin 

işleyişini denetlemekle ilgili tüm yetkiyi vermenin yanlış olacağı,Başdenetçinin 

çalışmasının bireysel tanzim edilmesi nedeniyle çatışma doğuracağı, kadük kalan 

tasarıda olduğu gibi kurul halinde çalışmasının daha objektif sonuçlar vereceği aksi 

halde kurumun çare değil çaresizlik üreteceği Anayasa Komisyonunda bulunan bazı 

üyeler tarafından ifade edilmiştir (276 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 36). 

Genel Kurul görüşmelerinde “kurul halinde” çalışma konusu gündeme gelmiş 

ve muhalefet partisi tarafından değişiklik önerisi sunulmuştur. Öneri gerekçesinde 

Kurumun her işinin tek yetkilinin Başdenetçinin olması dikta yönetim biçimlerinin 

başvurduğu, demokratik yönetimlerin terk ettiği bir hastalık olarak belirtilmiş, tek bir 

kişinin kanunla verilen bütün görevleri yerine getirebilmesi için insan üstü bir güce 

sahip olması gerektiği ve bunun imkansız olması nedeniyle, Kurumun amacına 

uygun çalışabilmesi, Başdenetçininsubjektif hatalarından arındırılabilmesi ve kolektif 
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iradenin tek kişi iradesinden daha doğru ve objektif karar alabileceği gerekçesiyle 

kurul halinde çalışması gerektiği belirtilmiştir (24. Dönem 2. Yasama Yılı Meclis 

Tutanakları, 2012). 

Başdenetçi ve denetçilerin görevlerinin belirlendiği 7’nci maddenin ilk 

fıkrasının “f” bendi, Kanunun tasarı metninde “denetçiler arasındaki iş bölümünü 

düzenlemek” şeklinde iken Genel Kurul görüşmelerinde iktidar partisi 

milletvekillerince “Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere” 

ibaresinin eklenmesi teklif edilmiş ve bu eklemeyle söz konusu maddenin “f” bendi 

“Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere denetçiler arasındaki 

iş bölümünü düzenlemek” şeklinde kabul edilmiştir. Bu değişiklik uzmanlık 

alanlarına ayrılmış Kamu Denetçiliği görüşünü savunan muhalefet partisi tarafından 

olumlu karşılanmışsa da kanunda geçen “birisi” ibaresinin “en az birisi” şeklinde 

olması gerektiği savunulmuştur (24. Dönem 2. Yasama Yılı Meclis Tutanakları, 

2012). 

Başdenetçi ve Denetçilerin çalışma ilkelerinin düzenlendiği 8’inci maddede 

Başdenetçinin, Denetçiler arasında işbirliğini sağlayacağı ve Denetçilerin uyumlu 

çalışmalarını gözeteceği; Denetçilerin de Başdenetçi tarafından görevlendirildikleri 

konu veya alanlarda tek başlarına çalışacakları ve bu çalışma sonucunda önerilerini 

Başdenetçiye sunacakları ifade edilmiştir.Ayrıca Kurumun, faaliyetlerinde iletişim 

araçlarının ve elektronik ortamın da kullanılmasının gözetileceği belirtilmiş. 

8’inci madde üzerinde de muhalefet partisi milletvekilleri bir önerge vermiş, 

bu önergeyle “kurul halinde çalışma” esaslarının benimsenmesini ve kanuna 

işlenmesini teklif etmişlerdir fakat daha önce bu konuyla ilgili yapılan değişiklik 

önerilerinde olduğu gibi bu öneri de kabul görmemiştir. 

Kurumun Genel Sekreterliğinin oluşumu ve görevleri kanunun 9’uncu 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede Kurumun idari ve mali işleriyle sekreterya 

hizmetlerini yerine getirecek, Genel Sekreter ve diğer personelin görev yaptığı bir 

yapı oluşturulmuştur. Kurumun büro işlerini yapmak, personel dosyalarını tutmak, 

arşiv hizmetlerini yerine getirmek, personelin izin ve emeklilik işleriyle sağlık ve 

sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve Başdenetçi ve kanunlarla verilen işleri 
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yapmak Genel Sekreterliğin görevleri arasında sayılmıştır (Kamu Denetçiliği 

Kurumu, 2012: m.9). 

3.2.3 Başdenetçi ve Denetçilerin Nitelikleri, Seçilmesi ve Görev Süresi 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 10’uncu maddesi, Başdenetçi ve 

Denetçi seçilebilmek için aranan nitelikleri ortaya koymaktadır. Seçimin yapıldığı 

tarihte Başdenetçiler için elli, Denetçileri için kırk yaşını doldurmuş olmak şartı 

vardır. Ayrıca hem Başdenetçi hem de Denetçiler için Türk vatandaşı olmak, kamu 

haklarından yasaklı olmamak, başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye 

olmamak; kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum 

kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel 

sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak ve seçilmeye engel bir suçtan 

mahkum olmamak şartları aranmaktadır. 

Bu niteliklere ek olarak 10’uncu maddenin “c” bendinde: “Tercihen hukuk, 

siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak 

üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt 

içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak” şartı 

aranmaktadır. Tasarı metninde bu şart sadece “dört yıllık eğitim veren fakültelerden” 

şeklinde düzenlenmiş, komisyonlarda ve Genel kurul görüşmelerinde bu konuyla 

ilgili değişiklik önerileri sunulmuştur.  

AB Uyum Komisyonunda, Kurumun idare-birey ilişkilerine dair şikayetleri 

değerlendirecek olması hasebiyle denetçi vebaşdenetçinin sosyal bilimler alanında, 

hukuk alanında ya da idari iktisadi bilimler alanında eğitimgörmüş olmasının önem 

arz ettiği belirtilmiştir ve “Dört yıllık eğitim veren iktisadi ve idari bilimler, sosyal 

bilimler ve hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi veya 

yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak” şeklinde değiştirilmesine 

karar verilmiştir (276 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 15). 

Anayasa Komisyonu tarafından oluşturulan Alt Komisyon ise bu hususta 

“tercihen” hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme 

fakültelerinden mezun olanlar arasından Başdenetçi ve Denetçilerin seçilmesini 

öngörmüştür. Bazı komisyon üyeleri tercihen değil zorunlu olarak sosyal bilimler ve 
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hukuk alanlarından mezun olanların seçilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir (276 

Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 36). 

Genel Kurulda ise Kanunda geçen “tercihen” kelimesinin metinden 

çıkarılması, yaş sınırının da Başdenetçi için elli beş, Denetçiler için elli olarak 

değiştirilmesi muhalefet partisi vekillerince önerilmiştir. Önergenin gerekçesiyle 

ilgili konuşmasında Konya Milletvekili Faruk Bal; seçilecek Başdenetçi ve 

Denetçilerin akil adam olması, liyakatli olması, devletin nasıl işlediğine dair bilgi ve 

tecrübe sahibi olmasının öneminden bahsetmiş, ayrıca elli yaşındaki bir 

Başdenetçinin görev süresi sonunda emekliliğe hak kazanamadığını, emekliliğe hak 

kazabilmesi için bir dönem daha göreve devam etmesi gerektiğini ve tekrar 

seçilebilmek için iktidar partisine ihtiyaç duyacağı için tarafsızlığını kaybetmiş 

olacağından bahsetmiş, yaş sınırının elli beşe çıkarılmasıyla bu sorunun ortadan 

kalkabileceğini belirtmiştir (24. Dönem Meclis Tutanakları, 2012). 

Genel Kurulda yapılan bir başka değişiklik teklifi de Sırrı Süreyya Önder 

tarafından sunulmuştur. Bu teklifte Kanunun 10’uncu maddesine “Tercihen, insan 

hakları konusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yapmış, bu alandaki ulusal ve 

uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görev almış olmak” şeklinde bir bend daha 

eklenmesi önerilmiştir.Bu önergeyi destekleyici konuşmasında Önder; “İslami 

referanslarda da emanetin ehline verilmesinin emredildiğini, insan hakları konusunda 

denetleme yetkisine sahip bir Başdenetçi ve Denetçinin bu alanda uzmanlaşmış, 

liyakat sahibi kişilerden seçilmesi gerektiğini, uzmanlık titrine sahip kişilerin 

seçilebilmesi için böyle bir önergenin verildiğini bu nedenle önergenin kabul 

edilmesi gerektiğini” dile getirmiştir fakat önerge Genel Kurulda kabul edilmemiştir 

(24. Dönem Meclis Tutanakları, 2012). 

Kanunun 11’inci maddesindeBaşdenetçi ve Denetçilerin adaylık ve seçilme 

şartları düzenlenmiştir. Bu madde üzerinde tartışmaların yoğunlaştığı nokta 

Başdenetçi ve Denetçilerin seçilmelerinde nitelikli çoğunluğun son turda da aranması 

gerektiğiyle ilgilidir. 

Başdenetçinin seçimi Anayasanın 74’üncü maddesinde “Kamu Başdenetçisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki 

oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt 
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çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en 

çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy 

alan aday seçilmiş olur” şeklinde düzenlenmiş ve bu husus Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanununun 11’inci maddesinin beşinci fıkrasında da belirtilmiştir. 

Denetçilerin seçimi ise Başdenetçiden farklı olarak Dilekçe Komisyonu ve 

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tarafından oluşturulacak Karma Komisyon 

tarafından seçilmektedir. Karma Komisyon tarafından oluşturulacak bir alt 

komisyonda başvuruda bulunan aday adayları arasından seçilecek Denetçi sayısının 

üç katı kadar yani on beşadayı başvuru süresi bitiminden on beş gün içinde Karma 

Komisyona sunar. Komisyonda on beş gün içinde Denetçi seçimlerini yapar. 

Denetçilerin seçiminde de Başdenetçide olduğu gibi ilk iki turda nitelikli 

çoğunluk yani üye sayısının üçte iki çoğunluğu aranır. İlk iki turda bu çoğunluk 

sağlanamazsa üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan aday 

seçilmiş olur. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü oylama 

yapılır ve bu oylamada karar yeter sayısı olmak şartıyla en fazla oy alan aday 

seçilmiş olur (Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 2012: m.11). 

Başdenetçi ve denetçilerin seçimleriyle ilgili, Komisyonlarda ve Genel Kurul 

görüşmelerinde değişiklik önergeleri verilmiş, yapılan seçimlerde nitelikli 

çoğunluğun aranmasının çoğunluğun desteğiyle göreve gelme ve meşruiyetinin 

sağlamlaştırılmasını teminen gerekli olduğu savunulmuştur (276 Sıra Sayılı 

Komisyon Raporu, 2012: 15). Anayasa Komisyonu tarafından oluşturulan alt 

komisyonda da bu husus dile getirilmiş, seçimlerin her aşamasında üçte iki 

çoğunluğun aranması gerektiğinin öneminden bahsedilmiştir. Anayasa 

Komisyonunda da seçimlerle ilgili benzer eleştiriler getirilmiş, idareyi denetleyecek 

Kurumun bu seçim yöntemiyle iktidar tarafından seçileceği ve bunun yanlış olduğu, 

nitelikli çoğunluk aranarak iktidar çoğunluğunun denetçileri seçmesinin önlenmesi 

gerektiği söylenmiştir (276 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 37). 

Komisyonlarda kabul görmeyen bu öneriler Genel Kurul görüşmelerinde 

tekrar gündeme gelmiş, nitelikli çoğunluk aranmadan seçilen Başdenetçi ve 

denetçilerin iktidarın kendi kendini denetleyebileceği bir kişiyi atama usulünün 

benimsenmesi olarak kabul edilmiştir. Bu konuda değişiklik teklifinde bulunan Faruk 
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Bal, teklifle ilgili Genel Kurulda yaptığı konuşmada, üzerinde uzlaşı sağlanmadan 

seçilen Başdenetçi ve Denetçilerin, Kamu Denetimiyle ilgili işin özüne ve ruhuna 

aykırı olacağı, kamu denetimi yerine iktidarın kendi kendini denetleyebileceği bir 

kişiyi atama usulünün kabullenilmesi anlamına geldiğini belirtmiş, seçimlerle ilgili 

muhalefet partilerine de bir imkan sağlanması gerektiğini söylemiştir (24. Dönem 

Meclis Tutanakları, 2012). 

Muhalefet partileri tarafından da seçimlerde nitelikli çoğunluğun aranması 

gerektiğiyle ilgili değişiklik önergeleri verilmiş, gerekçe olarak da “Kamu 

Denetçiliği Kurumunun bağımsız ve tarafsız olması gerektiği, mevcut şekliyle 

seçilen Başdenetçi ve Denetçilerin iktidarda hangi parti varsa onun seçtiği kişinin bu 

göreve geleceği ve tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düşeceği” savunulmuştur 

(24. Dönem Meclis Tutanakları, 2012). 

Muhalefet partilerinin önergeleri Genel Kurul görüşmelerinde de kabul 

edilmemiş, Başdenetçi ve Denetçilerin seçimleriyle ilgili düzenlemeler kanunda 

geçtiği şekilde kabul edilmiştir. 

Başdenetçi ve Denetçilerin görev süreleri Kanunun 14’üncü maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu maddenin ilk fıkrasında bu sürenin Başdenetçi için de Denetçiler 

için de dört yıl olduğu belirtilmiş, üçüncü fıkrada da sadece bir dönem daha 

Başdenetçi veya Denetçi olarak seçilebilecekleri ifade edilmiştir. İstifa, ölüm veya 

görevden alınma gibi sebeplerle süresi bitmeden görevinden ayrılan Başdenetçi veya 

Denetçinin yerine seçilen kişinin de görev süresi dört yıldır. 

Bu maddede yer alan dört yıllık görev süresi ve tekrar seçilme şartı tartışma 

konusu olmuştur. Anayasa Komisyonunda bazı üyeler üçte iki çoğunlukla 

seçilmeyen Başdenetçi ve Denetçilerin görev süresinin kendisini seçen Parlamento 

ile aynı olması gerektiği aksi halde parlamentonun değil kendisini seçen iktidarın 

denetçisi olacağı ve Denetçilerin tek dönem seçilip önemli güvencelere 

kavuşturulmasının tarafsızlığı ve bağımsızlığı sağlama konusunda 

değerlendirilebileceği belirtilmiştir (276 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 37). 

Genel Kurul görüşmelerinde de bu hususta bir değişiklik teklifi yapılmış, 

Başdenetçi ve Denetçilerin görev süresinin TBMM’nin bir yasama dönemi süresiyle 

aynı olması istenmiştir. Bir başka teklifte de Başdenetçi ve Denetçilerin iki defa 
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seçilme ihtimalinin ortadan kaldırılması istenmiş, iki defa seçilme hakkına sahip 

Başdenetçi ve denetçilerin birinci görev döneminde iktidar çoğunluğunu rahatsız 

edecek hiç bir denetimi yapamayacağı, geleceği konusunda kaygıya düşeceği, ikinci 

defa seçilmeleriyle ilgili karar alacak olan mekanizmalardan bir takım beklentiler 

içine girebileceği dile getirilmekte, önergeyle Başdenetçi ve Denetçilerin bu negatif 

beklentilerinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır (Bal, 24. Dönem Meclis 

Tutanakları, 2012). 

Kanunun 15’inci maddesinde ise Başdenetçi ve Denetçilerin görevden alınma 

ve görevin sona ermesiyle ilgili hükümler yer almaktadır. Bu maddeye göre görevin 

sona ermesi halleri şu şekilde hükme bağlanmıştır:  
“Başdenetçinin veya denetçilerin 10 uncu maddede sayılan nitelikleri 
taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya bu nitelikleri seçildikten sonra 
kaybetmeleri hâlinde, durumun Komisyon tarafından tespit edilmesini 
takiben Başdenetçinin görevinin sona ermesine Genel Kurul tarafından görüşmesiz 
olarak; denetçilerin görevinin sona ermesine ise Komisyon tarafından karar verilir. 
Seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya 
kısıtlanan Başdenetçi hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurulun; 
denetçi hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Komisyonun bilgisine 
sunulmasıyla Başdenetçi veya denetçi sıfatı sona erer.” 

Bu madde görüşmeleri sırasında görevden alınmanın da atamaya paralel 

şekilde düzenlenmesi, niteliklerin kaybının tespitinde ihtilaf çıkabileceği göz özünde 

bulundurularak üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla görevden alınmanın 

mümkün olması gerektiği dile getirilmiştir (276 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 

37). Komisyon görüşmelerinde dile getirilen bu husus Genel Kurul görüşmelerinde 

değişiklik önerisi olarak tekrar gündeme gelmiştir. Buradaki eksikliğin görevin sona 

ermesinde hangi çoğunluğa göre hareket edileceğinin belli olmadığı belirtilmiş, bu 

belirsizliğin giderilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla karar 

verilmesine yönelik bir değişiklik teklif edilmiştir (Tezcan, 24. Dönem Meclis 

Tutanakları, 2012). 

3.2.4 Başdenetçi ve Denetçilerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 

Çalışmamızın daha önceki bölümlerinde de bahsedildiği gibi Ombudsmanlık 

yani Kanunda geçtiği adıyla Kamu Denetçiliği’nin en önemli ve olmazsa olmaz 

özelliklerinden bir tanesi bağımsızlık ve tarafsızlıktır. Bu husus Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanununun 12’nci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: 
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“Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Başdenetçiye ve denetçilere görevleriyle 
ilgili olarak emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde 
bulunamaz. 
Başdenetçi ve denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesine uygun 
davranmak zorundadır.” 
Komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılan görüşmeler sırasında Başdenetçi ve 

Denetçilerin bağımsızlığını düzenleyen bu madde hakkında fazlaca bir tartışma 

olmamıştır. Bunun nedeni tarafsızlık ve bağımsızlığın bu kurum için olmazsa olmaz 

bir şart olduğu ve kanun maddesinde bununla ilgili hususların belirtilmiş olmasıdır. 

Genel Kurul görüşmelerinde maddeyle ilgili bir tek değişiklik teklifi vardır. 

Muhalefet partisi milletvekillerinin verdiği bu teklifte 12’nci maddenin başına 

“Başdenetçi ve Denetçiler görevlerinde bağımsızdır” cümlesinin eklenmesi 

istenmektedir. Teklifle ilgili yaptığı konuşmada Kamer Genç, 12’nci maddenin 

başlığının “bağımsızlık ve tarafsızlık”  olduğunu fakat bağımsızlıkla ilgili bir 

hükmün bulunmadığını, maddenin ilk fıkrasının direk “hiç bir organ, makam…” 

diye başlamasını eleştirmiş ve bu amaçla maddenin başına “Başdenetçi ve Denetçiler 

görevlerinde bağımsızdır” cümlesinin eklenmesini teklif etmiş, Hükümetin ve 

Komisyonun bu inceliği anlamadığını iddia etmiştir (24. Dönem Meclis Tutanakları, 

2012). 

Kanunun 13’üncü maddesiBaşdenetçi ve Denetçilerin görevlerine başlarken 

andiçme şeklini düzenlemiş, burada da tarafsızlık vurgusu yapılmıştır. Başdenetçinin 

Genel Kurulda, Denetilerin ise Komisyonda şu şekilde andiçmesi kabul edilmiştir 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 2012: m.13): 

“Görevimi tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine 
getireceğime, namusum ve şerefim üzerine andiçerim” 
Genel Kurul görüşmelerinde andiçme metninin değiştirilmesi için teklifler 

olmuştur. Bu tekliflerden biri muhalefet partisi milletvekillerinden gelmiş,andiçme 

metninin başına“Görevimi Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Anayasaya uygun 

olarak” ibaresinin gelmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Diğer önerge ise “and” 

kelimesinin yerine “yemin” kelimesinin kullanılmasını ve “Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasına sadakat ile” ibaresinin yemin metninin başına getirilmesini teklif 

etmişleridir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun ikinci bölümü Başdenetçi ve 

denetçilerin mali ve sosyal haklarını düzenleyen 16’ncı maddeyle son bulmaktadır. 
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Bu maddeyle, Başdenetçiye, en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı, 

Denetçilere ise Başbakanlık müsteşar yardımcıları için belirlenen her türlü ödemeler 

dahil mali haklar tutarında aylık ücret ödeneceği düzenlenmiştir. Başdenetçi ve 

Denetçilerin, Başbakanlık Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarının kadroya bağlı olan 

mali haklarından faydalanacakları belirtilmiştir.  

3.3 Kuruma Başvuru ve Yapılacak İşlemler 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Üçüncü Bölümü yedi maddeden 

oluşmaktadır. Bu maddeler Kuruma yapılacak başvuru ve usulünün yanında 

Başdenetçi ve Denetçilerin yetkilerini de ortaya koymaktadır. 

3.3.1 Kuruma Yapılacak Başvuru ve Usulü 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 17’nci maddesinin ilk fıkrası kuruma 

kimlerin başvuru yapabileceğini hükme bağlamıştır. Bu fıkra, “Kuruma, gerçek ve 

tüzel kişiler başvurabilirler. Başvuru sahibinin talebi üzerine başvuru gizli tutulur” 

şeklinde düzenlenmiştir. Tasarı metninde başvurunun gizli tutulmasıyla ilgili bir 

hüküm bulunmazken, AB Uyum Komisyonu tarafından, “Avrupa Konseyi 

Parlamenter Meclisinin 2003 yılı 1615 sayılı Tavsiye Kararı’nda öngörüldüğü üzere 

başvuru sahibinin talep etmesi halinde başvurusunun gizli tutulabilmesine olanak 

tanıyan bir düzenlemenin getirilmesi ve bu hakkın tasarıya eklenmesi” gerektiğine 

yönelik bir önerge verilmiştir. Bu önergenin kabul edilmesinin ardından “başvuru 

sahibinin talebi üzerine başvuru gizli tutulur” cümlesi maddeye eklenmiştir (276 

Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 15). 

Kuruma yapılacak başvurular, “başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, 

yerleşim yeri veya iş adresini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık 

kimlik numarasını, yabancılar için pasaport numarasını, başvuru sahibi tüzel kişi ise 

tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını, varsa, merkezi tüzel 

kişilik numarasını ve yetki belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu başvuru, 

yönetmelikte belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla elektronik ortamda veya diğer 

iletişim araçlarıyla da yapılabilir”(Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 2012: 

m.17/2). 

Maddenin üçüncü fıkrası incelemeye alınmayacak başvuruları 

düzenlemektedir. Bu düzenlemeye göre; “belli bir konuyu içermeyen, yargı 
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organlarında görüşmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış 

uyuşmazlıklara ilişkin olan, ikinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan ve sebepleri, 

konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılan” başvuruların 

incelenmeyeceği belirtilmiştir. 

17’nci maddenin dördüncü fıkrası, üzerinde çokça tartışılan konulardan biri 

olan kuruma başvuru için idari başvuru yollarının tüketilmiş olmasıyla ilgilidir. Bu 

husus kanunda;  
“Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer 
alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gereklidir. İdari başvuru yolları 
tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilir. Ancak Kurum, telafisi güç 
veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idari başvuru yolları 
tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilir.” 

şeklinde düzenlenmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurul görüşmelerinde, Kuruma başvuru için idari 

başvuru yollarının tüketilmesi şartının aranmaması gerektiği konusunda önergeler 

verilmiş, gerekçe olarak da “kamu yönetimi ve vatandaş ilişkilerinde karşılaşılan 

uyuşmazlıkların, etkin ve hızlı bir şekilde çözümün amaçlandığı bu kanunda idari 

başvuru yollarının tüketilmesi şartının bu etkinliği ve hızlılığı ortada kaldıracağı, 

vatandaşın hak arama sürecini uzatacağı” ifade edilmektedir (24. Dönem Meclis 

Tutanakları, 2012). 

Komisyon görüşmelerinde de bu fıkranın tamamen çıkarılması gerektiği, aksi 

halde Kurumun sıcağı sıcağına olaya el koyamayacağı, delillerin kaybolma 

ihtimalinin olduğu ve bu durumun zaman içinde hak kaybına yol açabileceği bazı 

komisyon üyeleri tarafından dile getirilmiş, Kamu Denetçisine yapılacak 

başvuruların adeta bir yargı organına yapılan başvuru gibi sıkı koşullara bağlamanın 

Kurumun amacıyla çeliştiği ifade edilmiştir (276 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 

2012: 38,43). 

Kuruma başvurular illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığı ile de 

yapılabilmektedir ve yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacağı beşinci 

ve altıncı fıkrada hükme bağlanmıştır. 

Yedinci fıkrada, Kuruma başvuru süresi ile başvuru tarihi olarak esas alınacak 

tarih hükme bağlanmaktadır. Buna göre: 
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“Kuruma, dördüncü fıkra uyarınca yapılacak başvuruya idare tarafından verilecek 
cevabın tebliği tarihinden, idare başvuruya altmış gün içinde cevap vermediği 
takdirde bu sürenin bitmesinden itibaren altı ay içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi, 
dilekçenin Kuruma, valilik veya kaymakamlıklara verildiği, diğer hâllerde 
başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir”. 

Son fıkrada da dava açma süresi içinde Kuruma yapılan başvuruların, 

işlemeye başlamış dava açma süresini durduracağı ifade edilmiştir. 

Kuruma başvuru yöntemiyle ilgili özet olarak şunları söylemek mümkündür. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılacak başvurular elektronik ortamda, iletişim 

araçlarıyla veya dilekçeyle yapılabilmektedir. Dilekçenin işleme alınabilmesi için 

başvuru sahibinin ad, soyad, imza, yerleşim yeri, vatandaşlık numarası veya pasaport 

numarası gibi bilgileri tam olmalıdır. Ayrıca dilekçenin belli bir konuyu içermesi, 

yargı organlarınca ve Kurumca daha önce karara bağlanmamış konularda başvuru 

yapılmaması ve başvuru öncesinde idari yolların tüketilmiş olması gerekmektedir. 

Vatandaşın kuruma kolay ulaşabilmesi için de illerde valilikler, ilçelerde 

kaymakamlıklara da başvuru yapılabilmekte, yapılan başvurulardan da herhangi bir 

ücret alınmamaktadır.  

3.3.2 Başdenetçi ve Denetçilerin Yetkileri 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 18, 19, 20, 22 ve 23 numaralı 

maddeleri, Başdenetçi ve Denetçilerin sahip oldukları yetkileri ve bu yetkileri nasıl 

kullanacaklarını düzenlemektedir. Genel olarak Başdenetçi ve Denetçilerin; bilgi ve 

belge isteme, bilirkişi görevlendirme, tanık dinleme, inceleme ve araştırma yapma ve 

açıklama yapma yetkileri vardır. 

Bilgi ve belge isteme yetkisi 18’inci maddede düzenlenmiş, “devlet sırrı” 

niteliğindeki belgeler de dahil olmak üzere, Kurumun inceleme ve araştırma konusu 

ile ilgili olarak her tür belgeyi inceleme yetkisi verilmiştir. Devlet sırrı niteliğindeki 

bilgi ve belgelerin yetkili mercilerin en üst makam veya kurulunca gerekçesi 

belirtilmek suretiyle verilmeyebileceği ancak Başdenetçi veya görevlendireceği 

Denetçi tarafından bu nitelikteki belgelerin yerinde incelenebileceği hükme 

bağlanmıştır. 

Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeler bu isteğin tebliğ edildiği tarihten 

itibaren otuz gün içinde Kuruma verilmelidir. Bu süre içinde haklı bir neden 
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olmaksızın bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında Başdenetçi veya Denetçinin 

başvurusu üzerine ilgili merci tarafından soruşturma açılmaktadır. 

Komisyonlarda ve Genel Kurul görüşmelerinde bu maddede “devlet sırrı” 

niteliğindeki belgeleri inceleme yetkisinin gereğinden fazla bir yetki olduğu 

muhalefet partisi Milletvekillerince dile getirilmiş, bu konuda verilen değişiklik 

önerileri komisyonlarda kabul edilmediği için Genel Kurulda tekrar gündeme 

gelmiştir.  

Muhalefet partisi tarafından verilen önergede, devlet sırrı ve ticari sır 

niteliğindeki belgelerin gerekçesi belirtilmek şartıyla verilmeyebileceği ancak bu 

belgelerin incelenmesinde zorunluluk olduğunun Başdenetçi tarafından Komisyona 

bildirilmesi halinde, Komisyonun talebi üzerine TBMM Genel Kurulu tarafından 

karar verilmesi durumunda Başdenetçi ve Denetçilerin bu nitelikteki bilgi ve 

belgeleri yerinde inceleyebileceği ifade edilmiştir.  

Bu önergeyi destekleyici konuşmasında Mehmet Hilal Kaplan, bu 

düzenlemeyle Kamu Denetçisine olağanüstü bir yetki verildiğini, “devlet sırrı” denen 

ve açıklanmasının devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine 

zarar verebilecek, anayasal düzeni tehlikeye atabilecek bilgiler olduğunu savunmuş, 

bu nitelikteki belgelerin Cumhuriyet Savcısı ve Kamu Denetçisini seçecek olan 

Parlamento üyelerine dahi tanınmazken bir Kamu Denetçisine verilmesinin doğru 

olmadığını ifade etmiştir. Bu bilgi ve belgelere ulaşılmasının zaruri olduğu 

durumlarda da TBMM’nin izniyle ve yerinde incelenebilmesinin mümkün 

kılınmasını istediklerini dile getirmiştir (24. Dönem Meclis Tutanakları, 2012) 

Başdenetçinin ve Denetçilerin görevlerim gerektiği gibi yapabilmeleri için 

bilirkişi görevlendirebilecekleri ve tanık ya da ilgili kişileri dinleyebilecekleri 

19’uncu maddede hükme bağlanmakta, ayrıca, görevlendirilen bilirkişilere ödenecek 

ücret gösterilmektedir. Bunların yanında, uzmanlara da tanık ya da ilgili kişileri 

dinleme imkanı tanınmaktadır.  

Kanunun 20’nci maddesinde inceleme ve araştırma yetkisini kullanmada 

dikkat edilecek süreler düzenlenmiştir. Kişilerin hak arama talebinin sağlıklı 

yürütülebilmesini ve kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla; Kurumun, 

kendisine yapılan başvuruları en geç altı ay içinde sonuçlandırması gerektiği; yapılan 



138 
 

inceleme ve araştırma sonucunun ve varsa önerilerinin Kurum tarafından ilgili 

mercie ve başvurana bildirileceği, şayet ilgili merci bu öneriler doğrultusunda yeni 

bir işlem tesis etmiş ise bu işlemi; önerilen çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği 

takdirde ise bunun gerekçesini en geç otuz gün içinde Kuruma bildirmesi gerektiği 

düzenlenmektedir. 

Komisyon raporunda muhalefet partisinden bir üye tarafından “ilgili merci 

kurumun önerilerini uygulanamaz bulup, gerekçesini kuruma bildirdikten sonra 

sürecin kesilmesi konusunda bir eleştiride bulunmuş, Kurumun etkinliğinin devamı 

açısından önerilerini tekrarlaması ya da yenilemesine imkan tanınması gerektiğini, 

Kurumun önerilerinin yerine getirilmemesi halinin bir süre sonra yaygınlaşabilmesi 

ve Kurumun sıradanlaşması riskinin öngörülmesi” gerektiğini ifade etmiştir (276 Sıra 

Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 19).  

Maddeyle ilgili diğer bir eleştiri de, Komisyonlarda ve Genel Kurulda 

Kanunla ilgili yapılan her görüşmede, Kurumun ihtisaslaşması yönünde öneri sunan 

muhalefet partisi tarafından yapılmış, ihtisaslaşmanın kanunda öngörülmemiş olması 

nedeniyle altı aylık sürede inceleme ve araştırmaların bitirilmesinin, ülkemiz 

koşulları itibariyle olanaklı olmadığını, bu nedenle kurumun bu süre zarfında 

sonuçlandıramadığı başvurular hakkında açıklama yapmamasının ve rapor 

hazırlamamasının doğru olacağı savunulmuştur (276 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 

2012: 43).  

Genel Kurul görüşmelerinde de yukarıda zikredilen hususların değiştirilmesi 

için önergeler verilmiş fakat Hükümet ve Komisyon tarafından bu önergeler kabul 

edilmemiştir. 

Diğer yandan maddenin son fıkrasında, Kuruma, işleme karşı başvuru 

yollarını, başvuru süresini ve başvurulacak makamı başvurana göstermesi 

zorunluluğu da getirilmektedir. 

Kanunun 21’inci maddesinde ise, 17’nci maddenin son fıkrasında düzenlenen 

dava açma süresinin durmasından sonra ne zaman tekrar işlemeye başlayacağı ile 

ilgili hususları belirlemektedir. Buna göre durmuş olan dava açma süresi 

“başvurunun kurum tarafından reddedilmesi halinde, gerekçeli ret kararının ilgiliye 

tebliğinden itibaren; başvurunun kabul edilmesi halinde ilgili merci Kurumun önerisi 
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üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise ve 

Kurumun, inceleme ve araştırmasını altı ay içerisinde sonuçlandıramaması halinde” 

kaldığı yerden işlemeye başlar.  

Kanunun 8’inci maddesinde Kurumun görevleri arasında sayılan rapor 

hazırlayacağı ve bu raporları kamuoyuna duyuracağı hükme bağlanmıştır. Kanunun 

22’nci maddesinin birinci fıkrasında bu görevle ilgili ayrıntılara yer verilmiş, 

Kurumun, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir 

rapor hazırlayarak Komisyona sunacağı, Komisyonun, bu raporu kendi kanaat ve 

görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek iki ay içinde Genel Kurula sunulmak 

üzere hazırladığı raporu, TBMM Başkanlığına göndereceği belirtilmiştir. 

Komisyonun hazırladığı bu raporun da Genel Kurulda ivedilikle görüşüleceği 

fıkranın son bendinde ifade edilmiştir. 

Muhalefet partisi milletvekilleri tarafından bu fıkranın değiştirilmesi için bir 

teklif verilmiş, Komisyonun raporunun on beş gün içinde, kendi kanaat ve 

görüşlerini içermeden özetleyerek Başkanlığa gönderilmesini, Genel Kurulda da bir 

ay içinde görüşülmesini istemişlerdir. Gerekçe olarak da Kurumun hazırladığı 

raporların öneminin azaltılmaması gerektiğini, gereksiz tartışma ve spekülasyona 

neden vermemek amacıyla komisyon görüşünün olmaması ve 15 gün içinde TBMM 

Başkanlığına sunulması ve Genel Kurulda bir ay içinde hükme bağlanmasının doğru 

olacağı savunulmaktadır (24. Dönem Meclis Tutanakları, 2012) 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, Kurumun yıllık raporlarının ayrıca, Resmi 

Gazetede yayımlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulacağı, üçüncü fıkrada da 

Kurumun açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her 

zaman kamuoyuna duyurabileceği düzenlenmektedir (Kamu Denetçiliği Kurumu 

Kanunu, 2012: m.22). 

Kanunun 23’üncü maddesi ise Kurum adına açıklama yapma yetkisini 

düzenlemektedir. Bu maddeye göre, Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapma 

yetkisi Başdenetçiye veya Başdenetçiningörevlendireceği Denetçiye aittir. 

3.4 Personele İlişkin Hükümler 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun dördüncü bölümünde Kurumda 

çalışacak personelin atanması, mali ve sosyal hakları, uzman ve uzman 
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yardımcılarının atanması ve nitelikleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta 

olan personelin görevlendirilmesiyle ilgili hükümler yer almaktadır.  

24’üncü madde Genel Sekreter ve diğer personelin Başdenetçi tarafından 

atanacağını belirtilmekte, Genel Sekreterin en az dört yıllık yükseköğretim kurumu 

mezunu, Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde on yıl hizmeti bulunan ve aynı 

kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara sahip olması gerektiği ifade 

edilmiştir. 

25’inci maddede ise Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığına atanabilmek 

için aranan nitelikleri düzenlenmiştir. Devlet Memurları Kanununun 48’inci 

maddesinde sayılan genel şartlar yanında, Uzman Yardımcılarının “dört yıllık eğitim 

veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, yapılacak giriş sınavında başarılı olmak 

ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibari ile otuzbeş yaşını doldurmamış 

olmak” şartlarını da taşıması gerekmektedir. 

AB Uyum Komisyonunda bu maddeyle ilgili muhalefet partisinden bir 

komisyon üyesi, Uzman Yardımcılığı için hukuk, siyasal bilimler gibi sosyal bilimler 

alanında eğitim veren okullardan mezun olma şartının da aranması gerektiği 

konusunda görüş bildirmiş fakat bu görüş kabul görmemiştir. 

Kamu Denetçiliği Uzmanı seçilebilmek için aranan şartlar madde 26’da 

düzenlenmiştir. Buna göre Uzman Yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak 

kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar ve sınavda başarılı olanlar 

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından da en az (C) 

düzeyinde puan almış olmak şartıyla Kamu Denetçiliği Uzmanı unvanını alırlar. 

Sınavda başarılı olamayanlar ise istekleri halinde Kurumunda veya Devlet Personel 

Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından uygun kadroya atanırlar. 

Uzman yardımcılarının ve uzmanların görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin 

esaslarla, Uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları ve yapılacak yeterlik sınavının 

şekli yönetmelikle düzenlenmektedir. 

27’nci maddede personele uygulanacak hükümler ile personelin sosyal ve 

mali hakları düzenlenmektedir. İlk fıkrada Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda 

Kurum personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun uygulanacağı; ikinci 
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fıkrasında, Genel Sekretere Başbakanlıktaki genel müdürlere uygulanan mali ve 

sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise, Kurumda görev alan Uzmanlara 

Başbakanlık Uzmanları, Uzman Yardımcılarına Başbakanlık Uzman Yardımcıları ve 

Kurumun diğer personeline ise, Başbakanlıkta aynı unvanlı ve aynı dereceli 

kadrolarda çalışanlara uygulanan mali ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin 

hükümlerin uygulanacağı belirtilmektedir. 

Dördüncü bölümün son maddesi olan 28’inci maddede ise Kamu kurum ve 

kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. 

Bu düzenlemeye göre görevlendirilecek personel uzmanlık gerektiren işlerde 

personelin kurumunun izniyle ve en fazla altı ay süreyle görevlendirilebilmektedir. 

Bu süreyi ihtiyaç halinde üç ay daha uzatma imkanı vardır. 

3.5 Kamu Denetçiliği Kurumu Bütçesi, Yasaklar ve Kadrolar 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun son bölümü çeşitli hükümleri yani 

Kurumun bütçesinin; Başdenetçi, Denetçi ve diğer personelin uyması gereken 

yasakların, Başdenetçi, Denetçiler ve diğer personelin ceza soruşturması ve 

kovuşturması usüllerinin, emeklilik şartları ve kuruma tahsis edilen kadroların yanı 

sıra diğer kanunlarda yapılan değişikliklerin bulunduğu hükümleri içermektedir. 

29’uncu maddeyle, Kurumun gelirleri ve giderlerinin nelerden oluştuğu 

gösterilmektedir. İlk fıkrada Kurumum gelirlerinin TBMM Bütçesinden alınacak 

hazine yardımları ile diğer gelirlerdir. Yapılacak olan giderler de bu Kanun 

kapsamındaki görevlerin gerçekleştirilmesine ilişkin giderlerdir. 

Komisyon görüşmelerinde muhalefet partisinden bir üye, 29’uncu maddede 

ifade edilen diğer gelirlerin açıkça sayılması gerektiğini, böylece Kurumun gereksiz 

tartışma ortamına çekilmeyeceği ifade etmiştir (276 Sıra Sayılı Komisyon Raporu, 2012: 

20). 

Kurumda çalışanların görevlerini bağımsız olarak yerine getirmeleri için 

uyacakları yasaklar ile yapamayacakları işler Kanunun 30’uncu maddesinde 

düzenlenmektedir.bu yasaklar maddenin ilk fıkrasında,  

“Başdenetçi, denetçiler, Genel Sekreter, kamu denetçiliği uzman ve uzman 
yardımcıları ile diğer personel, siyasi partilere üye olamazlar; herhangi bir siyasî 
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parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta 
bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din ve mezhep ayırımı yapamazlar; görevleri sebebiyle herhangi bir şekilde 
öğrendikleri mesleki veya ticari sırları görevlerinden ayrılmış olsalar bile 
açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının yararına kullanamazlar” 

şeklinde düzenlenmiş, son fıkrada da personelin görevleri süresince resmi veya özel 

hiçbir görev alamayacakları, ticaretle uğraşamayacakları ifade edilmiştir. Bilimsel 

yayınlarda bulunma, görevleri veya meslekleriyle ilgili olarak davet edildikleri ulusal 

veya uluslararası kongre, konferans ve benzeri toplantılara katılma, derneklere üye 

olma ve kar amacı gütmeyen kooperatiflerde ortaklık halinde yukarıda sayılan madde 

hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir (Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 

2012: m.30). 

Yasaklar arasında Başdenetçinin, Denetçilerin, Genel Sekreterin, Kamu 

Denetçiliği Uzman ve Uzman Yardımcılarının inceleyemeyeceği hususlar belirtilmiş, 

kendileriyle, eşleriyle ve üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımlarının şikayetleri ile 

ilgili inceleme yapamayacakları ifade edilmiştir. 

Başdenetçi veya Denetçiler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması 

yapılabilmesiyle ilgili hükümler Kanunun 31’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu 

maddeye göre, “Başdenetçi ve Denetçilerin görevleri sebebiyle ilgili bir suç 

işledikleri öne sürüldüğü takdirde ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi 

TBMM Başkanının iznine bağlıdır. İzi verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara 

itiraz mercii, Danıştay’ın ilgili dairesidir. Yapılacak soruşturma Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından yapılır, açılacak kamu davası Yargıtay’ın ilgili ceza 

dairesinde görülür ve temyiz mercii Yargıtay Ceza Genel Kuruludur.” 

Muhalefet partisi milletvekilleri, Genel Kurul görüşmelerinde bu maddede 

geçen “kovuşturma” ibaresinin metinden çıkarılmasını teklif etmişler, soruşturma 

izninin takip eden adli süreci de kapsadığını, kovuşturmanın da bu süreç içinde 

olduğunu ve soruşturma neticesinde yargılama süreci başladığından bu sürecin izne 

tabi tutulamayacağını ifade etmişlerdir (24. Dönem Meclis Tutanakları, 2012) 

Başdenetçi ve Denetçi dışında kalan diğer personelle ilgili soruşturma ve 

kovuşturma, Başdenetçi tarafından izin verilmesi halinde yapılabilmektedir. İzin 

verilmesi veya verilmemesine ilişkin itiraz merci Ankara Bölge İdare Mahkemesi 

olarak düzenlenmiştir. Bu personelin soruşturmaları suçun işlendiği yer Cumhuriyet 
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Başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılabilmekte, 

açılacak kamu davası da aynı yer mahkemesinde görülmektedir (Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanunu, 2012: m.32) 

31’inci ve 32’nci maddelerde hüküm bulunmayan hususlarda Memurlar ve 

Diğer Kamu Grevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin 

uygulanacağı ayrıca Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçüstü halinin 

genel hükümlere tabi olacağı her iki maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında ifade 

edilmiştir. 

Kanunun 33’üncü maddesinde Başdenetçi, Denetçiler ve diğer personelin 

emeklilikleri ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Başdenetçi ve Denetçilerin 

sigorta primine esas kazanç tutarları, Başdenetçi için Başbakanlık Müsteşarı, 

Denetçiler için Başbakanlık müsteşar yardımcıları esas alınarak belirlenir. Sosyal 

güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden emekli aylığı almakta olanlardan 

Başdenetçi veya Denetçi seçilenlerin, istekleri halinde emekli aylıkları kesilir (Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu, 2012: 33). 

34’üncü maddede ise Kuruma ihdas edilen kadroların Kanuna ekli listede yer 

aldığı şekliyle 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Kamu Denetçiliği Kurumu bölümü olarak 

eklendiği belirtilmiştir. Kuruma toplam 246 adet kadroihdas edilmiştir. Bir Kamu 

Başdenetçisi, beş Kamu Denetçisinin yanında birer tane Genel Sekreter ve Hukuk 

Müşaviri kadrosu bulunmaktadır. Kamu Denetçiliği Uzmanı için çeşitli derecelerde 

toplamda 150 adet kadro ayrılmış iken Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı için 50 

adet kadro ayrılmıştır. Bunların dışında 4 adet Mali Hizmetler Uzmanı, 1 adet Şube 

Müdürü ve çeşitli unvanlarda memurlar bulunmaktadır. 

Çeşitli hükümler başlığı altında düzenlenen bir diğer madde de 35’inci 

maddedir. Bu maddede Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasıyla diğer kanunlarda 

yapılan değişiklikler düzenlenmiştir. Bu madde ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 36’ncı maddesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “(B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümünde ve 

237 sayılı taşıt kanunun eki (2) sayılı cetvelinde Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili 

olarak eklemeler yapılmıştır. 



144 
 

Daha önce de belirtildiği gibi Kanunda bir de geçici madde bulunmaktadır. 

Yürürlük ve Yürütme maddelerinde önce düzenlenen bu maddede Kamu Denetçiliği 

Kurumunun ne zaman kurulacağı, Başdenetçi ve Denetçi seçimi için aday adaylığı 

başvuru sürecinin ne zaman başlatılacağı, kanunun uygulamasına ilişkin 

yönetmeliklerin yürürlüğe konulması süresi, Kamu Denetçiliği Uzmanlarının 

atanmasıyla ilgili düzenleme ve Kanunun mahalli idarelerde ne zaman uygulanmaya 

başlayacağıyla ilgili hükümler bulunmaktadır. 

Geçici 1’inci maddenin ilk fıkrasında Başdenetçi ve Denetçilerin seçilmesiyle 

Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulacağı ifade edilmiştir. İkinci fıkrası geçici 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde, 11’inci maddede 

öngörülen usule uyularak Başdenetçi ve Denetçilerin seçimlerinin yapılması için 

TBMM Başkanlığı tarafından aday adaylığı başvuru sürecinin başlatılacağı hükme 

bağlanmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasında kanunun uygulanmasına ilişkin 

yönetmeliklerin, Geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dokuz ay içinde 

yürürlüğe konulacağı belirtilmiştir. 

Geçici maddede tartışmaların yaşandığı fıkra ise dördüncü fıkradır. Bu 

fıkrada Başdenetçi ve Denetçilerin seçimi tamamlandıktan sonra Başdenetçi 

tarafında doksan gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Kamu Denetçiliği 

Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, yani 75 adet 

Kamu Denetçiliği Uzmanı, 25’inci ve 26’ncı maddelerdeki şartlar aranmaksızın 

atanacaktır. Başdenetçi tarafından atanacak olan bu uzmanlar, doktora yapmış 

üniversite öğretim elemanlarından veya kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup 

mesleğe özel yarışma sınavı ile giren, meslek içi eğitim süresinden sonra özel bir 

yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar arasından seçilebilecektir. Ayrıca Kamu 

Denetçiliği Uzmanı olarak atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime 

sahip olmaları gerekmektedir. 

Meclis görüşmelerinde muhalefet partisi grubu bu fıkranın maddeden 

çıkarılmasını teklif etmiş, gerekçe olarak da Başdenetçi tarafından atanacak olan bu 

yüzde 50’lik oranın çok fazla olması gösterilmiştir. Ayrıca maddenin içinde 

tanımlanan “doktora yapmış kişilerden” ifadesinin bir özellik belirleme açısından 

yeterince ayırıcı olmadığını savunmaktadırlar (24. Dönem Meclis Tutanakları, 2012). 
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Geçici maddenin son fıkrasında ise mahalli idarelerin tutum ve 

davranışlarıyla ilgili bu kanunun tüm hükümlerinin yürürlüğe girmesinden bir yıl 

sonra uygulanmaya başlanacağı ifade edilmiştir. Yani mahalli idarelerin tutum ve 

davranışlarının Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet edilebilmesi, Kanunun tüm 

maddelerinin yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra mümkün olabilmektedir. 

Kanunun son iki maddesi yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 36’ncı maddede 

kanunun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ancak başvuru usulü ile ilgili 

olan 17’nci maddenin yayımı tarihinden dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği ifade 

edilmiştir. Bu dokuz aylık süre içerisinde Kanunun uygulanmasıyla ilgili 

yönetmelikler de hazırlanacak, başvurular da gerekli yönetmelikler hazırlandıktan 

sonra alınacaktır. 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun son maddesi olan 37’nci maddesinde, 

Kanunun TBMM Başkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği ifade 

edilmiştir.Muhalefet partisi bu maddeyle ilgili de bir önerge vermiş, Kanunun 

TBMM Başkanı, Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yürütülmesini 

teklif etmiş fakat komisyon ve hükümet tarafından bu önerge kabul edilmemiştir. 

TBMM tarafından 14/06/2012 tarihinde kabul edilen 6328 Sayılı Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu, 29/06/2012 Tarih ve 28338 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Kamu Başdenetçisi ve Denetçilerin 

seçilmesi süreci başlamıştır. 27/11/2012 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda Kamu 

Başdenetçisi seçimleri yapılmış, komisyon değerlendirmelerinin ardından seçilen 5 

aday içinden Genel Kurulda Kamu Başdenetçisi seçilmiştir.  

İlk üç turda Anayasa ve 6328 sayılı kanunda öngörülen çoğunluğun 

sağlanamaması nedeniyle Başdenetçi seçimleri son tura kalmıştır. Üçüncü turda en 

çok oyu alan iki aday arasında dördüncü tur seçimleri yapılmıştır. Mehmet Nihat 

Ömeroğlu ve Halime Nuray Turcan arasında yapılan seçimde Mehmet Nihat 

Ömeroğlu yeterli çoğunluğu sağlamış ve Türkiye’nin ilk Başdenetçisi olarak 

seçilmiştir (24. Dönem Meclis Tutanakları, 2012). 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Tarihi temellerini Osmanlı Devleti’ne kadar götürebileceğimiz Ombudsman 

Kurumunun resmi olarak uygulanmaya başladığı yer olarak İsveç kabul edilmektedir. 

Bu topraklardan yaklaşık 100 yıl dışarı çıkamayan Ombudsman Kurumu, 1950’li 

yıllarda, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, insan hakları ve özgürlükler adına bir 

şeyler yapılması gerektiğini düşünen devletler tarafından benimsenmeye başlamıştır. 

İsveç’te vatandaş adına faaliyet gösteren bu kurum, bu tarihten sonra Avrupa ülkeleri 

tarafından da kuruma olan ihtiyaç gün yüzüne çıkmış, vatandaşların daha özgür, 

huzurlu ve adaletli bir ortamda yaşayabilmeleri için kurumu kendi ülkelerinin idari 

yapısına uygun şeklide uygulamaya koymuşlardır. 

Ombudsman Kurumunun temel amacı idarenin olumsuz eylem ve 

işlemlerinden dolayı vatandaşların uğrayabilecekleri zararları en aza indirmek ve 

vatandaşa kolay ve masrafsız bir şeklide haklarını arama imkanı sağlamaktır. 

Ombudsman Kurumu her ülkede farklı isimlerle görev yapsa da temel amacı 

değişmemektedir.  

Ombudsman Kurumunun sahip olduğu özellikler, kurumun değerini ve 

önemini son derece artırmakta, vatandaş ve yönetim için kuruma olumlu gözle 

bakılmasını sağlamaktadır. Bu özelliklerden en önemlileri, mahkemelerden daha 

esnek ve daha fazla özgürlüğe sahip olması, başvuruların vatandaşa herhangi bir 

masraf getirmemesi ve kolay ulaşılabilir olması, ombudsmanın tam bir bağımsızlık 

ve tarafsızlık içerisinde görevini yerine getirebilmesi, olayları incelemede tüm bilgi, 

belge ve delillere ulaşabilir olmasıdır.  

Ülkemizde vatandaşa bu tür bir özgürlüğün ve hak arama imkanının verilmesi 

için uzun yıllardır çalışmalar yapılmakta, akademik çevrelerce kitaplar ve 

makalelerle ombudsmanlığın ülkemize katkı sağlayacağı, bu yüzden Türkiye’de de 

buna benzer bir kurum olması gerektiği savunulmaktadır. 1980’li yıllarda başlayan 

bu çalışmalar 2010 yılına gelene kadar meyve verememiş, hazırlanan raporlar, yasal 

düzenlemeler hayata geçirilememiştir. 2006 yılında hazırlanan kanun tasarısının da 

Cumhurbaşkanı tarafından veto edilip Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilmesinin ardından, Kamu Denetçiliği Kurumu adıyla, Ombudsman Kurumu 2010 

yılında yapılan Anayasa değişikliği ile anayasal bir kurum haline gelmiştir.Kamu 
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Denetçiliği Kurumu Kanunu hazırlanması çalışmaları da bu süre zarfında hız 

kazanmıştır. 2011 yılında Kurumun kurulmasıyla ilgili bir kanun tasarısı hazırlanmış 

ancak tasarı Mecliste görüşülemediği için kadük kalmıştır. Bu tasarı üzerinde yapılan 

bazı değişikliklerle 2012 yılında bir tasarı daha hazırlanmış ve bu tasarı 

komisyonlarda ve Meclis Genel Kurulunda görüşülmesinin ardından 14/06/2012 

tarihinde 6328 sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Kanunun Genel Kurul görüşmelerinde ve Komisyon görüşmelerinde 

muhalefet partileri ile iktidar partisi arasında birçok tartışma yaşanmış, muhalefet 

partileri hazırlanan kanunun ülke şartlarında fayda sağlamayacağını savunmuşlar ve 

birçok maddede değişiklik önergesi vermek suretiyle kanunda değişikliklerin 

yapılmasını istemişlerdir. Bu önerilerin birçoğu kabul edilmemiş ve hükümetin 

hazırladığı kanun tasarısı fazlaca bir değişikliğe uğramadan kabul edilmiştir. 

Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması 

oluşturulmak amacıyla kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, TBMM Başkanlığına 

bağlıdır ve idarenin işleyişiyle ilgili, idare tarafından gerçekleştirilen her türlü eylem, 

işlem, tutum ve davranışlarını incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde 

bulunmakla görevlidir. Kurum bu görevini yerine getirebilmesi için kendisine bir 

şikayette bulunulması gerekmektedir. Yani Başdenetçi veya Denetçiler re’sen 

harekete geçip herhangi bir inceleme ve araştırma başlatamamaktadır. Bu yönüyle 

eleştiri konusu olan Kamu Denetçiliği Kurumuna, Finlandiya örneğinde olduğu gibi, 

re’sen harekete geçme yetkisinin verilmesi gerektiği açıktır.  

Kamu Denetçiliği Kurumu bazı konular itibariyle inceleme ve araştırma 

yapabilme yönünden kısıtlamaktadır. Tartışmaların yoğunluk kazandığı bu 

kısıtlamalardan biri de Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askeri nitelikteki 

faaliyetleridir. İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde ombudsmanın denetim alanı içinde 

olan askeri faaliyetler, Türkiye’de Kurumun görev alanı dışında bırakılmıştır. Bu 

konudaki tartışmaların ortadan kalkması için birçok öneri verilmiştir. Bu önerilerden 

bir tanesi de ihtisas alanı askeri faaliyetler olan bir Denetçi görevlendirilmesidir. 

Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri komisyonlarda beyan ettikleri görüşlerde, 

oluşturulacak bir askeri denetçiye sıcak baktıklarını dile getirmişlerdir. Bu konuda 
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ihtisaslaşmış bir denetçinin görevlendirilmesi tüm bu tartışmaları ortadan kaldıracağı 

düşüncesindeyiz. 

Başdenetçi ve Denetçilerin seçilme usulleri de ülkemizde tartışma konusu 

olmuştur. Zira çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin sıcak baktığı adayların 

seçilecek olmasının, Kurumun tarafsızlığına gölge düşüreceği düşüncesi herkes 

tarafından kabul edilmektedir. İsveç örneğinde olduğu gibi parti grupları arasında 

seçilen bir heyet tarafından Başdenetçi ve Denetçi adaylarının belirlenmesi, ardından 

TBMM Genel Kurulunda seçimlerin yapılması daha sonra doğabilecek “tarafsızlık” 

tartışmalarını da ortadan kaldırabilecek bir yöntem olabilir.  

Kamu Denetçiliği Kurumunun ülkemiz için bir gereklilik olduğu konusunda 

genel bir görüş hakimdir. Fakat ülke sorunları karşısında vatandaşın şikayetlerini 

dinleyip bunlara verimli bir şekilde çözüm üretilebilmesinin ihtisas alanlarına 

ayrılmış bir Kamu Denetçiliği ile mümkün olacağı görüşünü savunanlar da vardır. 

Muhalefet partisi, ihtisas alanlarına ayrılmamış bir Kamu Denetçiliği Kurumunun 

ülkemiz sorunları karşısında beklenen faydayı gösteremeyeceğini savunmaktadır. Bu 

nedenle özellikle askeri, güvenlik, cezaevi, kadın ve çocuk hakları, çalışma ve iş 

hayatı, çevre, üniversiteler, sağlık ve yerel yönetimler alanlarında ihtisaslaşan kamu 

denetçilerinin olmasını önermektedir. 

Muhalefet partilerinin ihtisas alanlarına ayrılmış Denetçilerin olması isteğiyle 

ilgili karşıt görüş bildiren iktidar partileri, Başdenetçi tarafından Denetçilerin belli 

alanlarda görevlendirilebileceği, zamanla bu şekilde ihtisaslaşmanın mümkün 

olabileceğini savunmuşlardır. Ülkemizde henüz çok yeni olan ve tam olarak göreve 

başlamamış olan Kurumun ileriki yıllarda yapacağı faaliyetlerin bu tartışmalara yön 

vereceği kanaatindeyiz. 

Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde haksızlığa uğrayan vatandaş idare 

karşısında kendisini güçsüz görmeyecek ve hakkını arayacaktır. Hak arama 

yollarının kolay ve masrafsız olması mağdur vatandaş sayısında da göz görülür bir 

azalma olacaktır. İdari organların ve kamu görevlilerinin de yanlışlıkla da olsa 

haksızlık yapma olasılıkları en aza inecektir.  

Sonuç olarak, ülkemizin yıllardır ombudsman kurumuna olan ihtiyacı 

giderilmiş durumdadır. Kamu Denetçiliği Kurumunun, henüz şikayet almaya 
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başlamamış olsa da yasal olarak kurulmuş olması, hukuk devleti anlayışında ve 

vatandaş memnuniyetinde olumlu bir aşama olarak görülmekte, Kurumun insan 

hakları ve adaletin sağlanması konusunda yararlı olması beklenmektedir.Kurumun bu 

beklentilere cevap verip veremeyeceğini ve vatandaş açısından ne denli faydalı 

olacağını şimdiden öngörmek mümkün değildir. Temennimiz, Kurumun vatandaş 

odaklı yönetim anlayışına büyük katkılar sağlayıp, haksız uygulamalar karşısında 

vatandaşın haklarını koruyabilen, sahip olduğu yetkileri bağımsızlık ve tarafsızlık 

çatısı altında hakkaniyete uygun olarak kullanması yönündedir.
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