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ÖZET 
 

İLGÜN SÜT, Hülya, Avrupa Birliği ve Türkiye Bağlamında Ombudsmanlık: 

Kamunun denetimsizliği ve Yolsuzluk, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2010. 

 

Ombudsmanlık pozisyonu itibari ile Maasstricht Antlaşması tarafından 

oluşturulmuştur. AB vatandaşları, iş dünyası ve kurumları veya herhangi bir AB 

ülkesinde ikamet eden gerçek kişiler ile AB’de kayıtlı olan tüzel kişilerin hakkındaki 

şikâyetleri soruşturur. Bu soruşturmanın genel konuları kamu düzeni içindeki 

denetimin sağlanması ve var olan ya da olabilecek açıklıkları tamamlamak maksatlı 

yapılır ve sonuca vardırılır. Varılan sonuca göre yeni kurallar ve düzenler doğar bu 

düzenlemelerin tamamı da demokratik olarak yerel yönetimlerce onaylanarak 

sisteme alınır. Yani Ombudsmanlık Kurumu yerel yönetimlerden en tepeye kadar 

giden yolda en demokratik şekilde kamu yönetiminin düzenini sağlar. İşte AB 

ülkeleri bu bilinç içinde yerel yönetimlerde kamu içinde düzen sağlar ve yolsuzluğun 

önüne geçer. 

 

Ombudsmanlık kurumu uygulamaya geçildiğinde de sabit bir sistem ile değil 

var olacağı ülkenin kendi sosyal ve politik yapısı ile gerçekleştirilir. Bu da hem 

uygulamada hem de bunu uygulayacak bireyler açısından daha anlaşılır bir sistemi 

ortaya çıkarmış olacaktır. 

 

AB politikalarının içinde var olan bu sistemin bizim ülkemizde 

uygulanabilirliği araştırıldığında, bu sisteme gerçekten ihtiyacımız olduğu var olan 

yolsuzluklar ile başa çıkmada etkin olacağı göz ardı edilmemelidir. Bu araştırma da 

bu kurumun varlığını anlatmak ve ülkemizde uygulanabilirliğini araştırmak için 

ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: 

Yolsuzluk, Ombudsmanlık, Kamu Denetimi, Avrupa Birliği 

 



 

ABSTRACT 

Ilgun, Hulya, Ombudsmanship in connection to EU and Turkey: Public 

Disorder and Corruption, Master’s Thesis, Sivas, 2010  

Ombudsmanship as a status was formed by the Maastricht treaty as the 

institution that investigates any claims regarding citizens, business world and 

institutions of EU or any real persons resident in or legal entities registered with a 

member state   

These investigations are mainly done for the general purpose of establishing 

authority in social order and filling any existing or future possible gaps by reaching 

to a result.  These results then, after being democratically approved by local 

governments, provide guidelines for new rules and regulations.  That is, the 

institution of Ombusdmanship establishes the public order most democratically from 

a local government to the top levels of governments in the chain.  This is the EU 

awareness with which  public order is successfully established and corruption is 

prevented in local governments. 

In realization or application of Ombudsmanship, there isn’t any fixed system 

used; social and political structures of relevant countries are  also considered which 

helps creation of most effective and understandable system  for both implementation 

of the system and for the people who implement it.   

 

When we search the possibility of adopting this system already instated in the 

EU politics, we shouldn’t disregard the effectiveness of such system as it would 

benefit us in our own struggle with prevention of  corruption.  This research tends to 

explain the nature of this very institution and possibility of its application in our 

country.    

 

KEY WORDS; Corruption,Ombudsmanship,Publıc disorder, Europe Unıon 
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GİRİŞ 

 Avrupa Birliği, 2.Dünya Savaşından sonra büyük bir yıkıma uğrayan 

Avrupa'da barışın ve bölgesel istikrarın yeniden sağlanması ve ekonominin yeniden 

yapılanma amacıyla oluşturulan bir ülkeler topluluğudur. 1957 yılında altı kurucu 

ülke Belçika, Fransa, Hollanda, Batı Almanya, İtalya ve Lüksemburg tarafından 

kurulan Avrupa Birliği, önceleri sadece ekonomik birlik idi. Ancak yıllar içerisinde 

sanayi, tarım, ticaret, maliye, vergiler gibi politikaları, ortak kurumlar tarafından 

yönetilen, tek para birimi Euro'nun kullanıldığı büyük bir süper güce dönüşmüştür. 

  

Altı üye ülke ile başlayan bu birlik, yıllar içerisinde yenilerinin katılımıyla 15 

üyeye ulaştı. 370 milyon nüfusu ve yaklaşık 8 trilyon Euro'ya yaklaşan gayrisafi 

milli hasılayla en büyük bölgesel güçlerden biri olan AB, 2003 yılında 10 yeni aday 

ülkenin katılım anlaşması imzalanmasıyla 01 Mayıs 2004 tarihinde 25 üyeli ve 450 

milyon nüfuslu bir bütünlük olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Bu 10 yeni üye 

devletten sonra AB'nin genişleme süreci 2007 yılında tam üye olması kararlaştırılan 

Bulgaristan ve Romanya ve henüz müzakere sürecine girmemiş Türkiye ile devam 

edecektir. Devam eden bu süreçte çok geniş entegrasyon süreci yaşanmaktadır ve bu 

süreçte yeni, çağdaş, insan hakları açısından geniş uygulamalar yer almaktadır. 

 

         AB’nin bütünleşme süreci çerçevesinde izlediği ortak politikalar, üye ülkelerin 

yerel yönetimleri üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin 

sunduğu eğitim, konut, sağlık, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, sosyal ve 

kültürel hizmetler, istihdam yaratma, tüketicilerin korunması gibi hizmetler giderek 

artan bir biçimde AB politikaları tarafından ele alınmakta, özellikle çevre politikası 

AB’nin doğrudan etkide bulunduğu bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. AB’nin, 

yerel yönetimlerin bulunduğu bölgenin sanayisi, ticareti ve sosyal sorunları ile ilgili 

ekonomik kalkınmaya, işsizliği azaltmaya, sanayi açıdan geri kalmış bölgeleri 

kalkındırmaya, niteliksiz insanları, kadınları, yaşlıları eğitmeye ve meslek 

edindirmeye yönelik politikaları, o bölgenin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde önemli 

sonuçlar doğurmaktadır. Yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği yapı ve hizmet sunum 
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ihalelerinin önündeki ülke sınırlarının kaldırılarak, tüm AB ülkelerinden ilgili 

firmaların ihaleye katılmasına olanak sağlanması, çalışanların serbest hareketinin 

yerel yönetimlere, özellikle gereksinim duyulan meslek dalları için diğer AB 

ülkelerinden personel istihdam edebilme olanağını sağlanması, “Avrupa 

Vatandaşlığı” ilkesinin AB’ye üye olan ülkelerin vatandaşlarına Avrupa 

Parlamentosu ve belediye seçimlerinde (temel yerel yönetim birimlerini seçen 

seçimlerde) seçme ve seçilme hakkı sağlayarak belirli kalıplara oturmuş yerel 

yönetim siyaseti açısından yeni aktörler ve yeni gündemler ortaya koyması yerel 

yönetimlerin geleneksel işleyişleri açısından önemli değişikliklerdir (Kösecik, 2006: 

22-24). 

Ancak, bu olumlu etkilerin yanısıra, AB’nin yerel yönetimlerin görev ve 

sorumlulukları üzerinde bazı olumsuz etkiler yapacağı da öne sürülmektedir. AB 

entegrasyonunun olumlu sonuçlarının AB içindeki her ülkeye ve her bölgeye eşit 

olarak yansımayacağı, rekabet gücü açısından geride bulunan ve AB içindeki 

rekabetten olumsuz etkilenen, değişen teknolojiye kendini adapte edemeyen, ölçek 

ekonomisinden yararlanamayan ve ekonomik açıdan az gelişmiş bölgelerin yerleşim 

birimlerinin göreceli olarak olumsuz yönde etkileneceği ileri sürülmektedir. Bununla 

beraber, ulusal yönetimlerin desteklenmeye muhtaç bölgeleri, makro-ekonomik 

politika araçları ile koruması ve desteklemesi yönteminin, ekonomik bütünleşmenin 

bir sonucu olarak giderek ortadan kalkacağı; yerel yönetim birimlerinin, ortak 

pazarın temelindeki malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest 

dolaşımının tam olarak gerçekleşmesi sonucu üye devletlerin idari sisteminin 

korumasından yoksun kalacağı ve AB içindeki geniş ölçekli rekabetle karşı karşıya 

kalacağı iddia edilmektedir. Bu gelişmelerin sonucu olarak, yerel yönetimlerin, 

bulundukları bölgenin ekonomik başarısı ya da başarısızlığı üzerinde etkili olacağı, 

yerel sermayeye ve işyeri sahiplerine olan destek politikaları (vergi indirimi veya 

muafiyeti, teşvikler), ekonomik kalkınma için arazi tesisi, bilgi teknolojisi ve meslek 

eğitimi hizmetleri ile yerel ekonomik kalkınmada rol oynamasının önem kazanacağı 

vurgulanmaktadır  

 

           Yerel ve Bölgesel Yönetimlere Bir AB Antlaşmasında İlk kez Açıkça Yer 
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Almaktadır: Anayasanın I-5 maddesine göre, AB üye ülkelerin ulusal kimliklerine 

yerel ve bölgesel yönetimlerini de kapsayan biçimde siyasal ve anayasal yapılarına 

saygı göstermek zorundadır. Bir Avrupa Antlaşmasında yerel ve bölgesel 

yönetimlere yer verme açısından bu bir ilktir.  

 Maastricht Antlaşması’nda yer alan yerellik ilkesi, Anayasanın I-11 maddesinde yer 

almaktadır. AB’nin bir amacın üye ülkeler tarafından, merkezi idare düzeyinde ya da 

yerel ve bölgesel düzeyde, daha iyi gerçekleştirilmesi halinde eyleme geçmemesi 

gereği anayasal bir kural haline gelmektedir. Temsili demokrasi ilkesi ile ilgili 

madde I-46’da kararların mümkün olduğunca açık ve vatandaşa yakın birimler 

tarafından alınacağı ifade edilmektedir. Bu da ilkenin yerel boyutunun önemine güç 

katmaktadır.  

Yerellik İlkesinin Uygulanmasında Ulusal Parlamentolara Verilen Rol, 

anayasada yer alan Yerellik ve Orantılılık İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Protokol 

(Protocol on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality), 

yerellik ilkesinin uygulanmasının gözetimi açısından bir yenilik getirmektedir. 

Ulusal parlamentolar, ilk kez yerellik ilkesinin gözetiminin sağlanacağı sisteme dahil 

edilmektedir. Protokol, ulusal parlamentolara AB kurumlarını ve kendi 

hükümetlerini yerellik ilkesine aykırı bulduğu herhangi bir AB yasal düzenleme 

girişiminde açıkça uyarma görevi vermektedir. Protokola göre, AB yasal düzenleme 

tasarıları Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi tarafından ulusal 

parlamentolara gönderilecektir. Ulusal parlamentolar uyarıda bulunmak için, AB 

yasal düzenleme önerisinin kendilerine aktarılmasından itibaren altı haftalık süreye 

sahiptir. Eğer, ulusal parlamentoların üçte biri (özgürlük, güvenlik ve adalet alanında 

dörtte bir) önerilen yasal düzenlemenin yerellik ilkesine aykırı olduğu kanaatine 

varırsa önerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir; değiştirilmesi ya da geri 

çekilmesi de mümkün olacaktı. Ulusal parlamentolar, yerellik ilkesine aykırılık 

görüşlerini gerekçelendirerek Avrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyine ve 

Komisyona iletecektir. Protokol, ulusal parlamentolara devletleri aracılığı ile yerellik 

ilkesine aykırı gördüğü AB yasal düzenlemelerine karşı Avrupa Adalet Divanına 

başvurma hakkı da vermektedir.(Dedeoğlu,2006,340-341) 
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            Yerel ve Bölgesel Yönetimlerle Etkili Danışma, birliğin demokratik hayatı ile 

ilgili bölümünde Anayasa, AB’nin temsil görevi yapan derneklerle ve sivil toplumla 

düzenli diyalog kurmasını ve ilgili taraflarla danışma içinde olmasını öngörmektedir. 

AB kurumlarının Avrupa’da yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden derneklerle, 

örneğin Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi ve Avrupa Bölgeler Meclisi , daha 

sıkı görüş alışverişinde bulunması anayasal olarak gerekli hale getirilmektedir. 

Yerellik ve orantılılık ilkelerinin uygulanmasına ilişkin protokole göre, Komisyon, 

bir yasal düzenleme önermeden önce önerilecek olan eylemin yerel ve bölgesel 

boyutunu dikkate almak ve gerekli olması halinde geniş bir danışma sürecini 

gerçekleştirmek zorundadır . Dolayısıyla, yerel ve bölgesel yönetimlerin çıkarlarının 

gelecekteki AB yasal düzenlemelerine daha iyi yansıması amaçlanmaktadır. 

 

         Yasal Düzenlemelerin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Üzerindeki Etkilerinin 

Dikkate Alınması: Yerellik ve Orantılılık İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Protokol, 

Komisyonun, önerilen yasal düzenlemenin yerellik ve orantılılık ilkelerinin 

gereklerini nasıl karşıladığını ayrıntılı olarak gösteren bir açıklama yapmasını, bu 

açıklamada yeni kuralların finansal ya da idari --üye ülkelerin ulusal ve bölgesel 

yasama süreçleri açısından-- etkilerini değerlendirmesini istemektedir. Yasa 

tasarıları, yerel ve bölgesel yönetimler üzerindeki finansal etkilerin minimum ve 

hedeflenen amaçla paralel olmalarını sağlamalıdır . Yerel ve bölgesel yönetimlerin 

sorumluluk alanına giren konularda finansal ve idari etkilerin düşünülerek yasal 

düzenleme yapılacak olması, yerel ve bölgesel yönetimlerin sorumluluklarını etkin 

ve verimli biçimde yerine getirmeleri için yerinde ve gerekli bir düzenlemedir.  

 

         Yasalarla getirilen düzenlemeler, Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’na 

uygunluk açısından da önemli iyileştirmeler getirmektedir. 1991’de imzaladığımız, 

1992’de yürürlüğe koyduğumuz 1985 tarihli Şart’ın değişik maddelerine -kimi 

çekince konulan maddeler dahil- uyumlu değişiklikler var. Örnek olarak, yerel 

yönetimlerin uluslararası birliklere üye olması, diğer ülkelerin yerel yönetimleriyle 

ortak proje yapmaları konusundaki prosedür kolaylaştırılıyor; görevden uzaklaştırılan 

mahalli idarelerin organlarına ilişkin karar üç ayda bir gözden geçiriliyor, kamu 
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yararı yoksa göreve dönebiliyor; yerel yönetimlerin genel yetkili olduğu ilkesi 

getiriliyor; yerel yönetim meclislerinin her ay toplanması yerel yönetimlerin 

kararlarını seçilmiş organlarıyla alması gereğiyle uyum sağlıyor; iç idari 

örgütlenmelerinin kendi kararları ile gerçekleşmesine ilkesine uygun olarak 

Büyükşehir belediye teşkilatında değişiklik için İçişleri Bakanının onayı kaldırılıyor, 

belediye ve il özel idaresi teşkilatında değişiklik/yenilik için belediye ve il genel 

meclisine yetki veriliyor. Şart’ın ilkelerini uygulama başarımız, AB ülkelerinin yerel 

özerklik anlayışını tam olarak yerleştirmemiz ve yerel yönetimlerimizin hem idari 

kapasite hem de özerklik açısından Avrupa yerel yönetim vizyonuna sahip olması 

bakımından büyük önem taşımaktadır.  

 

           Çağımız devletinin artan görevleri ve karmaşıklaşan yapısı karşısında, fertler 

haklarının ve sorumluluklarının kapsam ve sınırı konusunda yeterli bir bilgiye sahip 

olmaktan gün geçtikçe uzaklaşmaktadır. Bu durum fertleri, idare karşısında günden 

güne güçsüzleştirmekte ve korunmaya muhtaç duruma itmektedir. İnsan, varlık 

sebebi kendisinin mutluluğunu temin etmek olan bürokrasi çarklarının arasında 

ezilmekte, tam bir çaresizlik içine düşmektedir. İnsan hakları, kastettiği merhaleleri 

bu karmaşık ortam içerisinde yitirmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Siyaset 

adamları ve hukukçular bu gidişten kurtulmayı temin edecek yeni denetim yolları 

aramaya koyulmuşlardır. 

 

İşte bu arayış içerisinde, idarenin yargısal denetiminin tarafsız idari yargı 

yerlerince yapıla geldiği ülkelerde bile, idarenin bünyesine daha kolaylıkla girip 

nüfus edebilen, daha süratli, daha kişisel, daha az biçimci, karşılıklı ilişki kurmada 

önemli bir boşluğu doldurabilen, daha iyi bilgi sahibi olabilen, keyfilikle mücadelede 

daha etkili olan, tutarlı bir kuruma duyulan ihtiyaç gözlerin İsveç’e çevrilmesine 

sebep olmuştur. 
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Son senelerde bütün ülkelerde, moda gibi, dalga dalga yayılan, ancak 

yurdumuzda henüz tanınmayan bu Ombudsman kurumu, Avrupa Konseyi İstişari 

Asamblesi’nin 1975 de 457 sayılı Tavsiye kararında insan haklarını korumada iyi bir 

metot olarak kabul edilip üye devletlere tavsiye edilmiştir. Bugün dünyanın birçok 

ülkesi İsveç Ombudsmanını kendi iç bünyelerinin özelliklerini de dikkate alarak 

benimsemektedirler. Bu benimsenen anlayış ile hem sosyal açıdan temeli sağlam bir 

yerel yönetim sistemi ortaya çıkacak hem de kamu denetimi halk tarafından 

sağlanacak. Böylece demokratik ortam tamamıyla sağlanmış halkın yetkileri artmış, 

hem de uygulanış biçimiyle kamunun içindeki aksaklıklar çabuk tespit edilir hale 

gelmiştir. Bir de unutulmaması gereken ve sağlanan ortamla en çok fayda yaratacak 

düzenek olan ombudsmanlık kurumu yolsuzlukları en alt seviyeye indirerek halkın 

korunmasını sağlayacaktır. 
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ARAŞTIRMANIN  PROBLEM  KONUSU 

Gelişim süreci içerisinde, Avrupa Birliğinde uygulanan Ombudsmanlık 

kurumunun Türkiye şartlarında uygulanabilirliğinin ve uygulanması için yapılmış 

çalışmaların araştırılması. 

 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Bu araştırma, Türkiye’nin uygulamaya koymaya çalıştığı bir kurum olan 

ombudsmanlık kurumunu eğer uygular ise kamu yönetimi açısından getireceği 

faydaların tespitini içeren bir incelemedir. Bu inceleme daha demokratik kamu 

yönetimini ve insan hakkını koruyan bir uygulamanın var olabileceğini gösteren bir 

kaynak olduğu için literatüre katkı sağlamaktadır. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Ombudsmanlık kurumunun Türkiye sistemine uygulanabilirliğinin 

değerlendirmeye alınmasıdır. 

 

YÖNTEM VE BİLGİ EDİNME TEKNİKLERİ 

Araştırma yapılırken kaynak taraması yapılmış ve bu tarama yapılırken hem 

Avrupa Birliği ve ombudsmanlık ait kaynaklar hem de Türkiye’de kamu yönetimi ve 

yolsuzluk araştırılması yapılmıştır. Bu araştırma kapılırken taranan kaynakların 

geçmişten günümüze değerlendirmesi yapılmıştır. Böylece yerel yönetim 

uygulamaları incelenerek uygulanacak politikalar daha bir netlik kazanmıştır. Ayrıca 

Türkiye kaynaklarında yapılan araştırmada Avrupa Birliği alanında yetkin kişilerin 

görüşlerine başvurulmuştur. 
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1.BÖLÜM 

Kavramsal Çerçeve 

     1.1.Avrupa Birliği Kavramı 

      Avrupa Birliği ya da kısaca AB, yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları 

büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1993 

yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın 

imzalanması sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve 

sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. Yaklaşık 500 milyonluk nüfusuyla 

Avrupa Birliği, dünyanın nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30'luk bölümünü 

oluşturur.  

Avrupa Birliği, tüm üye ülkeleri bağlayan standart yasalar aracılığıyla, insan, 

eşya, hizmet ve sermaye dolaşımı özgürlüklerini kapsayan bir ortak pazar (tek pazar) 

geliştirmiştir. Birlik içinde tarım, balıkçılık ve bölgesel kalkınma politikalarından 

oluşan ortak bir ticaret politikası izlenir. Birliğe üye ülkelerin on beşi, avro adıyla 

anılan ortak para birimini kullanmaya başlamıştır. Avrupa Birliği, üye ülkelerini 

Dünya Ticaret Örgütü'nde, G8 zirvelerinde ve Birleşmiş Milletler'de temsil ederek 

dış politikalarında da rol oynamaktadır. Birliğin yirmi yedi üyesinden yirmi biri 

NATO'nun da üyesidir. Schengen Antlaşması uyarınca birlik üyesi ülkeler arasında 

pasaport kontrolünün kaldırılmasının da arasında bulunduğu pek çok adlî konu ve 

içişileri düzenlemelerinde Avrupa Birliği'nin payı bulunur.  

Avrupa Birliği, devletlerarası ve çokuluslu bir oluşumdur. Birlik içinde kimi 

konularda devletlerarası anlaşma ve fikir birliği gerekir. Ancak belirli durumlarda 

uluslarüstü yönetim organları, üyelerin anlaşması olmaksızın da karara varabilir. 

Avrupa Birliği'nin bu tip haklara sahip önemli yönetim birimleri Avrupa Komisyonu, 

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Liderler Zirvesi, Avrupa Adalet 

Divanı ve Avrupa Merkez Bankası'dır. Parlamentoyu, Avrupa Birliği vatandaşları 

beş yılda bir oylama yöntemiyle seçerler. 
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Avrupa Birliği'nin temelleri 1951 yılında, altı ülkenin katılımıyla oluşturulan 

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na ve 1957 Roma Antlaşması'na dayanmaktadır. 

O dönemden bu yana, birlik yeni üyelerin katılımlarıyla boyut olarak büyümüş; var 

olan yetkilerine yeni görev ve sorumluluk alanları ekleyerek de gücünü arttırmıştır. 

Üye devletler Aralık 2007'de, birliğin bugüne dek yaptığı antlaşmalar ile yasal 

yapısını güncellemek ve iyileştirmek amacıyla Lizbon Antlaşması imzalanmıştır. 

Lizbon Antlaşması'nın onaylanma ve işleme girme sürecinin 2008 yılı içinde olması 

öngörülmüşse de İrlanda'da, antlaşmanın onaylanması için yapılan halkoylamasının 

ilk etapta olumsuz sonuçlanması kabul sürecini geciktirmiştir.(Erdenir, 2010,80-88) 

 

     1.2. Ombudsmanlık Kavramı 

 

     1713 yılında İsveç’te kurulan ve 1809 yılında İsveç Anayasasına girerek anayasal 

bir kurum niteliğine bürünen Ombudsman müessesesi, iki asra yakın 

uygulanmasından sonra, önce İskandinav ülkelerince benimsendi. İsveç sisteminden 

etkilenerek Ombudsmanı uygulayan ilk ülke 1919’da Finlandiya oldu. Finlandiya’yı 

1955’te Danimarka takip etti ve 1963’de Norveç’te ve Yeni Zelanda’da da kabul 

edildi. 

Bu zamanda Ombudsman kurumu, aralarında Fransa, İngiltere, İtalya, 

İspanya, İsrail, Hindistan, Nijerya ve Portekiz’in de bulunduğu 40’ın üstündeki 

ülkede ulus, bölge, şehir ve belediye bazında uygulanmaktadır. 1980’lerden itibaren 

özel sektör kuruluşlarında (bankalarda, sigorta, emlak ve yatırım şirketlerinde) ve 

üniversitelerde kullanılan bir kurumdur. Avrupa Birliği, Maastricht anlaşması 

kapsamında AB bürokrasisi tarafından yanlış uygulamalara karşı vatandaşlarının 

haklarını koruyacak bir Ombudsman kurumunu kanunlaştırmıştır. 

Aslında Ombudsman kurumu nitelik olarak bize pek yabancı sayılmaz. 

Osmanlıların idari sistemindeki “Başkadı (Kadıasker(Kazasker)”nın görevi, İslam 

hukukunun tüm hükümet görevlileri tarafından insanların kendi aralarındaki 
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ilişkilerinde ve devlet ile olan ilişkilerinde uygulanmasını sağlamaktı. Böylece 

Başkadı insanların haklarını adaletsizliğe ve kamu görevlilerinin güçlerini kötüye 

kullanmalarına karşı korumaktaydı. Bu kurum; ülkemizde Demirbaş Şarl olarak 

tanınan İsveç Kralı XII. Şarl’ın Osmanlı Ülkesinde yaşamak zorunda olduğu 1709-

1714 yıllarında Stockholm’deki yöneticilerin ve yargıçların yasalara gereği gibi 

uymasını gözetecek, uzaktaki kralın gözü kulağı olacak bir bireyi (Hogst 

Ombudsman) atamasıyla doğan ve 1809 İsveç Anayasası’nda da Anayasal bir kurum 

olarak yer alan “Ombudsmanlık” kurumudur. 

Kurum halen İsveç’te kamu görevlilerinin görevlerini yasalara uygun ve 

gerektiği gibi yerine getirip getirmediğini denetlemekle görevli bulunmakta ve 

yurttaşların bu konulardaki şikayetlerini incelemektedir.(Işıkay, 2000, 5-7) 

Ombudsmanlar, günümüzün gittikçe genişleyen ve karmaşık bürokratik bir 

yapıya sahip olan, modern devletlerinde ortaya çıkan sorunları çözmek için oldukça 

önemli bir işlev görmektedirler. Özellikle üst düzey yöneticilerine verilen takdir 

yetkilerindeki artışın neden olduğu yönetsel kararlarda meydana gelen haksızlıkların 

düzeltilmesi ve yönetim bozukluklarına karşı yurttaşın korunması ihtiyacı, kurumun 

önemini daha da arttırmaktadır. 

Sonuç olarak, kamu hizmet birimlerinin kendi çalışmaları ile ilgili şikayetleri 

doğru ve mantıklı bir biçimde ele alma ve yanıtlama yetenekleri hakkında kuşkuların 

artması ve getirilen diğer denetim yollarının eksiklikleri nedeniyle ombudsmanlık 

oldukça önemli bir işlev üstlenmiş, uluslar arası kuruluşların da desteği ile yayılmaya 

başlamıştır. 

Hak ve özgürlüklerin korunması, özgürlüklerin doğuşundan beri toplumları 

meşgul etmiştir ve toplumlar bunları koruyabilmek için direkt esnek, hızlı ve 

maliyetsiz kurumlar yaratmaya çalışmıştır. Bu alanda 19.yy. başında İsveç’te ortaya 

çıkan ve hukuksal gelenekleri ile kültürleri benzer olan ülkelerde kısa sürede 

(Danimarka, Norveç, Finlandiya), buna karşılık gelenekleri farklı olan birçok 

demokratik ülkede ise kendi hukuk sistemleri ve özel gereksinmelerine göre 

değiştirilerek uygulanan bir kurumun büyük ilgi topladığına tanık olunmuştur. 20nci 

yy.ın ikinci yarısında, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de, 
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hukuk devletinin güçlendirilmesi ve demokratikleşmenin bir elemanı olarak görülen 

bu kurum büyük bir hızla yayılmıştır. 

 

     1.3. Yerel Yönetim Kavramı 

 

       Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki 

topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini 

karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal 

kuruluşlardır. Literatürde yoğun olarak kullanılan yerel yönetim tanımı ise 

evrenselleştirilerek verilmektedir. Buna göre " Yerel yönetimler belirli bir coğrafi 

alanda yaşayan, yerel topluluğun bireylerine kendilerini en çok ilgilendiren 

konularda hizmet üretmek amacıyla kurulan, karar organları yerel toplulukça 

seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, 

bütçeye ve personele sahip, üstlendiği hizmetler için kendi örgütsel yapısını 

kurabilen, merkez yönetimi ile ilişkilerinde yönetsel özerklikden yararlanan kamu 

tüzel kişileridir" tanımlaması yapılmaktadır.Yerel yönetimlere ilişkin evrensel 

nitelikler olarak belirtilen ve tanımlamada yer olan özellikler; Birleşmiş Milletler, 

Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı, Uluslararası Yerel 

Yönetimler Birliği belgelerinde yer almaktadır. Tanımın incelenmesi ile belirtilen 

koşulların her ülke için geçerli olmadığını görebiliriz. Çünkü, yapılan bu tanımlama 

aslında bir kavramın değil kurumun açıklanmasıdır. Bu tanımlamaya temel oluşturan 

gelişmeler ise 19.yüzyılda Batı Avrupa da yaşanmıştır. Bu nedenle yapılan 

tanımlama evrensel geçerliliği olan bir kavramın tanımı değil, batı tipi yerel yönetim 

kurumunu betimleyen bir tanımdır. (www.Vikipide.com) 

 

Yerel yönetimlerin gelişimi belirli tarihsel süreci ifade etmektedir. Bu süreçte 

ülkeler farklı aşamalarda olabilirler. Tarihsel gelişim içerisinde ele alınması gereken 

yerel yönetim kavramının, evrensel geçerliliği varmış gibi sunulması yanıltıcı 

olabilir. Tüm bunların yanında evrensel geçerliliğin salt kurumsal boyut ile 
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sınırlandırılması batı dışındaki sosyo ekonomik sistem ve pratiğinin kapsanması 

önünde ciddi bir engel gibi görünmektedir. Yerel yönetimlerin geniş bir siyasal-

ekonomik sistemin parcasını oluşturmaları ve oldukça karmaşık yapı içerisinde yer 

almaları nedeniyle, yerel yönetimin çevresini oluşturan faktörlerden ayrı olarak 

incelenmesi gerçekçi bir yaklaşım tarzı oluşturmayabilir. Bu nedenle yerel yönetim 

kavramının incelenmesi öncelikle devlet kavramının incelenmesini gerekli 

kılmaktadır. Devlet insanların toplum yaşamında başvurdukları bir örgütlenme 

biçimidir ve siyasal bir organizasyondur. Ulusal sınırlar içerisinde yaşayan insanların 

ortak nitelikteki gereksinimlerini karşılamak devletin temel amacıdır. Bu temel 

amacı gerçekleştirecek devleti dar ve geniş anlamda tanımlamak mümkündür.  

Dar anlamda devlet, kamu tüzel kişilerinin yalnızca merkezi ve siyasal 

nitelikte olanlarını kapsar. Yerel yönetimler bu kapsam içinde yer almazlar. Geniş 

anlamı ile devlet, örgütlü kamu gücünün bütününü ya da kamu tüzel kişilerinin 

hepsini içerir. Yerel yönetimler bu kapsam içinde ele alınabilirler. Devleti diğer 

kurumlardan ayıran başlıca özellikleri ise devletin en geniş hacimli örgütlenme 

biçimi olması, ileri düzeyde işbölümü sonucu devletin faaliyetlerinin gerçekleşmesi 

ve tüm bunları yapabilecek erke sahip olmasıdır. Devletin bu erki elinde 

bulundurması ise egemenlik kavramı ile tanımını bulur. Devlet herşeyden önce 

sosyal bir gerçekliktir. Bunun yanısıra devleti tarihsel bir gerçeklik olarak da ele 

almak doğru olur. Çünkü devlet, insanlık tarihinin belli aşamalarında ortaya 

çıkmıştır. 

Tarihin değişik dönemlerinde devletin tanımlanmasında farklılıkların olması 

da devletin tarihsel bir gerçeklik olmasındandır. Günümüz çağdaş devlet tanımı bu 

tarihsel süreç içerisinde anlamını kazanmıştır. Şehir devleti ya da site olarak 

adlandırılan Polis, eski yunan siyasal hayatında günümüzdeki devletin yerindedir. 

Polis sınırları belli bir toprak üzerinde kurulmuş siyasal, sosyal, askeri ve ekonomik 

bir bütündür. Sınırları içerisinde bir yada birden fazla şehri ve bu şehrin etrafında 

uzanan kırsal bölgeyi kapsar. M.Ö. V. yüzyılda Atina'da ortaya çıkan sofizm akımına 

göre ise devlet insan yapısıdır ve insanların güven içerisinde yaşayabilmeleri, az 

zahmetle çok iş başarabilmeleri için aralarında anlaşarak kurdukları bir kurumdur 

(Göze,1986:1). Platona göre ise toplumun oluşum nedeni, insanlar arasındaki 
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işbirliği yapma zorunluluğudur. İşbölümü ve uzmanlaşma toplumu giderek büyütür. 

Bu işbölümü ise beraberinde sınıfları getirecektir. Toplumda iki tür sınıf olacaktır. 

Bunlar Üreticiler ve toplumu koruyan ve yönetenlerdir . 

 Ortaçağda ise sosyal, siyasal, ekonomik ve yasal düzeni belirleyen sistem 

feodalitedir. Feodal düzende sosyal yapıyı belirleyen en önemli etken topraktır. 

Toprağı elinde bulunduranlar aynı zamanda siyasal iktidarın da sahibidir. J.Bodin, 

devleti; birçok ailenin ve onlara ortak mallarının egemen güç tarafından 

yönetilmesidir şeklinde tanımlar. Hobbes'a göre devletin varlık nedeni barış ve 

güvenliğin sağlanması, adaletin eşit dağılımı, muhtaç durumda olanlara yardım 

etmek ve toplumun mutluluğu için gerekli yasaları yapmaktır.  

J.J. Rousseau toplumsal sözleşme sonucunda sözleşmeye katılan kişilerin 

varlığı dışında sözleşme ile manevi ve kollektif bir gücün oluştuğunu bu kollektif 

kişiliğin ise devlet olduğunu söyler. Saint Simon ise devletin siyasal ve hukuki 

kurumun ötesinde ekonomik bir kurum olduğunu ileri sürer. Marx'a göre sınıflara 

bölünmüş bir toplumda devlet, ekonomik bakımdan egemen olan sınıfın siyasal 

gücünü ifade etmektedir . Tarihsel süreç içerisinde, devlet tanımında görülen bu 

farklılıklara rağmen hangi yönetim sisteminde olursa olsun, yönetim kademeleri 

hiyerarşik bir şekilde düzenlenmiştir. Merkezden yönetim örgütü, devlet tüzel kişiliği 

adına yönetilen işleri yerine getiren bir örgütlenme biçimidir ve geniş anlamıyla 

merkeziyet, bir ülkenin siyasi, yasal ve yönetsel açılardan merkezden yönetilmesini 

ifade eder.  

Siyasal bir organizasyon olan devletin merkezi idareyi kurmasının temelinde 

ise " herhangi bir ülkede yaşayan insanların ortak nitelikteki iç ve dış güvenlik, 

adalet, toplumsal refah ve kalkınmanın sağlanması, sosyal güvenliğin etkin bir 

biçimde gerçekleştirilmesi gibi amaçlar yatar". Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 

her ülkede yönetim görevi ve sorumluluğu genel yönetim ve yerel yönetim olmak 

üzere iki ayrı otorite ve örgüt arasında paylaştırılmıştır. İnceleme konumuzu 

oluşturan yerel yönetimler böyle bir yapı içerisinde tarihi, sosyal, hukuksal ve siyasi 

faktörlerin etkisi ile biçimlenmiştir. Genel siyaset teorisyenleri de, yerel yönetime 

tarihi boyunca merkezi devletle yerel halk arasında bir ara kuruluş, alt bir merkezi 
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yönetim birimi, yerel hizmet kurumu ve kendi kendini yöneten özerk topluluk gibi 

değişik yaklaşım ve tanımlar getirmişlerdir. Yerel yönetimlere doğrudan ilişkin temel 

çalışmalara baktığımızda, bu alanda çok sınırlı çalışma ve çabaya tanık oluyoruz. Bu 

çabaların önemli bir bölümü de "devlet" teorileri üzerine yapılan çalışmaların " yerel 

yönetim birimleri" 'ne uygulama girişimleridir. Bu girişimler sistematik bir teori 

oluşturma yerine, belirli kavramların, genellemelerin bir araya getirilmesi niteliği 

taşımaktadır. W.J.M. Mactenzie gibi bazı düşünürler ise ayrı bir yerel yönetim teorisi 

bulunmadığını, "yerel yönetimin ne olması gerektiğini çıkarsayabileceğimiz normatif 

bir genel teorinin; yerel yönetimin ne oldugu konusunda sınanabilir hipotezler 

çıkarabileceğimiz pozitif bir genel teorinin yokluğunu " ileri sürmektedirler . 

Tüm bunlara karşın günümüzde yerel yönetimler bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır. Gittikçe artan dinamizmini, içinde bulundukları toplumsal, 

ekonomik ve politik dizgelerden almakta ve bu dizgelerle olan yoğun etkileşimi 

nedeniyle de değişikliklere uğramaktadır. (Güneş İsmail, Yerel Yönetimler Dersliği) 

1.4. YOLSUZLUK KAVRAMI 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te "yolsuzluk" kelimesi "Bir görevi, bir 

yetkiyi kötüye kullanma"'ya karşılık olarak almaktadır. Dünya Bankası yolsuzluğu, 

"Kamu gücünün özel çıkar için kullanılması" şeklinde tanımlamıştır. 

4 Ocak 1999 tarihli Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Özel Hukuk 

Sözleşmesi'nin 2 nci maddesinde yolsuzluk; "...doğrudan doğruya ya da dolaylı 

yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya 

gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol 

açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, 

verilmesi ya da kabul edilmesi"  şeklinde tanımlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler Bölgeler Arası Suç ve Adalet Araştırmaları Enstitüsü 

(UNICRI)tarafından yolsuzluk; "kamu ve özel kuruluşların karar verme 

mekanizmalarındaki yozlaşma ve bozulma" şeklinde özel kesimi de kavrayacak 

şekilde tanımlanmıştır.  
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Uluslararası Saydamlık Örgütü ise sadece kamu değil özel kesimdeki 

yolsuzluğu da dikkate alan daha genel tanımlar yapmayı tercih etmiştir. 

Akademisyenlerce farklı yolsuzluk tanımları yapmaktadır. Pek çok tanımlama 

çabalarına rağmen, yolsuzluğu tüm unsurları ile kapsayan, evrensel olarak kabul 

görmüş tek bir tanım bulunmamaktadır. Nitekim yolsuzlukla mücadele alanında en 

önemli uluslararası belge olan Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 

hazırlık aşamalarında da genel bir yolsuzluk tanımına ulaşılamamış; bunun için 

Sözleşmede yolsuzluk tanımı yerine temel yolsuzluk fiil ve tiplerinin listelenmesi 

yöntemi seçilmiştir. Türk hukukunda da "yolsuzluk" tanımı veya bu adda bir suç 

yoktur. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanununda yolsuzluk ayrı bir suç olarak değil, bir suç kategorisi olarak ele 

alınmıştır. Kanun, aslında bir yolsuzluk türü olan rüşveti ayrıca zikretmiştir. 

Genel etik yaklaşım açısından yolsuzluğun büyüğü küçüğü olmaz. Her ikisi 

de kişideki ve toplumdaki yozlaşmayı, bozulmuşluğu, kokuşmuşluğu içerir. Ancak 

ekonomik, hukuki, siyasi ve toplumsal alanda doğurdukları sonuçlar açısından böyle 

bir ayrım söz konusu olmaktadır. 

Büyük yolsuzluktan kasıt, hükümet dahil kamu yönetiminin üst seviyelerine sirayet 

etmiş devlet yönetimini, hukukun üstünlüğünü ve ekonomik istikrarı önemli 

derecede erozyona uğratan yolsuzluklardır(i). Bu yolsuzluklar nedeniyle ilgililerin 

elde ettiği menfaatler bazen inanılmaz boyutlara ulaşabilir. Aşağıda, zimmet, rüşvet 

ve benzeri yolsuzluk fiillerini işleyen kişilerin sadece yurt dışındaki bankalara 

transfer ettikleri rakamlar yolsuzluk rakamlarının hangi boyutlara ulaşabileceğini 

göstermesi açısından önemlidir. 
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2.BÖLÜM 

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış 

2.1.Avrupa Birliği ve Türkiye 

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri 31 Temmuz 1959'da Türkiye'nin Avrupa 

Ekonomik Topluluğu'na yaptığı ortaklık başvurusu ile başlar. AET Bakanlar 

Konseyi'nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara 

Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşması ortaklık yaratan bir anlaşmadır.  

Bunu 1970 yılında imzalanan Katma Protokol izlemektedir. Türkiye'nin, 

sonradan Topluluk üyesi olan birçok ülkeden daha önce Topluluk ile ilişkilerini 

başlatmış olan bu iki önemli belge, o tarihlerden sonra ve 17 Aralık 2004 tarihli 

Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi sonrasında halen devam etmekte olan süreçte 

Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki dayanaklarındandır.  

ANKARA ANLAŞMASI VE KATMA PROTOKOL:  

Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin neredeyse 40 yıllık bir geçmişi vardır. 

Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre 

sonra Temmuz 1959'da Topluluğa tam üye olmak için başvurmuştur.  

Cumhuriyetimizin kurulmasından bu yana, hatta daha öncesinden beri, 

batılılaşma ile modernleşmenin eş tutulması, özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra 

Avrupa kıtasında veya onu merkez alarak kurulan siyasi ve güvenlik oluşumlarının 

tümüne katılmaya ülkemizi yöneltmiştir. Bu suretle Türkiye, Avrupa Konseyi, 

OECD ve NATO'ya girmiştir. Aynı neden, Türkiye'yi Avrupa'nın bu en iddialı 

entegrasyon hareketine karşı kayıtsız kalmamaya sevketmiştir. Dolayısıyla, Avrupa 

ile entegrasyonun başlangıçtan itibaren ülkemiz için ekonomikten ziyade politik 

amaçları olduğu söylenebilir.  

Tam üyelik başvurumuza o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu 

tarafìndan verilen cevapta, Türkiye'nin kalkınma düzeyinin tam üyeliğin gereklerini 
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yerine getirmeye yeterli olmadığı bildirilmiş ve tam üyelik koşulları gerçekleşinceye 

kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanması önerilmişti. Sözkonusu 

anlaşma 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.  

Ankara Anlaşmasının önsözünde Türk halkının yaşam standardının 

yükseltilmesi amacıyla Avrupa Ekonomik Topluluğunun sağlayacağı desteğin 

ilerdeki bir tarihte Türkiye'nin Topluluğa katılmasına yardımcı olacağı 

belirtilmektedir. 28. maddede ise, "Anlaşmanın işleyişi, Topluluğu kuran 

Antlaşmadan doğan yükümlülüklerin tümünün Türkiye tarafından üstlenebileceğini 

gösterdiğinde, Akit Taraflar, Türkiye'nin Topluluğa katılması olanağını incelerler" 

denmektedir. Bundan da görüleceği üzere Ankara Anlaşmasì uyarınca kurulan 

Türkiye-AB ortaklık ilişkisinin nihai hedefi Türkiye'nin Topluluğa tam üyeliğidir.  

Anlaşma, hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olarak üç devre 

öngörmüştür. Geçiş döneminin sonunda ise gümrük birliğinin tamamlanması 

planlanmıştır. Anlaşmada öngörülen Hazırlık döneminin sona ermesiyle birlikte, 13 

Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokolde 

geçiş döneminin hükümleri ve tarafların üstleneceği yükümlülükler belirlenmiştir.  

Ancak gerek Ankara Anlaşması gerek Katma Protokol öngörüldüğü şekilde 

uygulanamamıştır. Bunun sorumluluğunu Türkiye ile Topluluk arasında 

paylaştırmak gerekir.       Ülkemiz 1970'li yıllarda içinde bulunduğu ekonomik 

krizler ve bazı siyasi tercihlerle Katma Protokol'den kaynaklanan yükümlülüklerini 

yerine getirmekten kaçınmıştır. O tarihlerde yaygın olan kanaat, AET ile ilişkinin bir 

çeşit sömürü düzeni kurmakta olduğu, pazarımızı Topluluk ürünlerine açmanın 

sanayileşmemizi ve kalkınmamızı baltalayacağı, dolayısıyla koruma duvarlarının 

muhafaza edilmesi gerektiği yolundaydı. Başka bir deyimle, AB ile ortaklık 

ilişkimizin ve gümrük birliğinin temsil ettiği kalkınma modeli dışarıya açık, 

bütünleşmeyi öngören bir model iken, 1970'li yılların tamamı boyunca bu modelin 

tam tersini sembolize eden içe dönük, ithalat ikamesine dayalı politikalar 

uygulanmıştır. Türkiye kendi yükümlülüklerini yerine getirmemeye ve Toplulukla 

ilişkilere soğuk bakmaya başlayınca, Topluluk da kendi yükümlülüklerini aksatmaya 
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ve ortaklık ilişkisinin geliştirilmesi istikametinde çaba harcamaktan kaçınmaya 

başlamıştır.  

Başlangıçta sadece ekonomik olan sorunlar, 12 Eylül döneminde ve 

Yunanistan'ın 1980'de Topluluğa tam üye olmasıyla siyasi boyutlar da kazanmaya 

başlamıştır. Topluluk-Türkiye ilişkileri dondurulmuş ve mali işbirliğine son 

verilmiştir. Katma Protokolün ise sadece ticari hükümleri işlemeye devam etmiş, 

diğer bütün hükümleri atıl kalmıştır. 

  

GÜMRÜK BİRLİĞİ:  

1983 yılında Türkiye'de sivil idarenin yeniden kurulması ve 1984 yılından 

itibaren ülkemizin ithal ikamesi politikalarını hızla terkederek dışa açılma sürecini 

başlatması ilişkilerimizi yeniden canlandırmıştır. Türkiye bir taraftan 14 Nisan 

1987'de AB'ne tam üyelik müracaatında bulunmuş, diğer taraftan ertelenmiş bulunan 

gümrük vergileri uyum ve indirim takvimini 1988 yılından itibaren hızlandırılmış bir 

şekilde yeniden yürürlüğe koymuştur.  

AB Komisyonu tam üyelik müracaatımıza 1989 yılında verdiği yanıtta, 

Türkiye'nin AB'ne üyelik konusundaki ehliyetini kabul etmekle birlikte, Topluluğun 

kendi içindeki derinleşme sürecini tamamlanmasına ve gelecek genişlemesine kadar 

beklenmesini ve bu arada Türkiye ile gümrük birliği sürecinin tamamlanmasını 

önermiştir. Bu öneri tarafımızdan da olumlu değerlendirilmiş ve gümrük birliğinin 

Katma Protokolde öngörüldüğü şekilde 1995 yìlìnda tamamlanmasì için gerekli 

hazırlıklara başlanmıştır. İki yıl süren müzakereler sonunda 5 Mart 1995 tarihinde 

yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında alınan karar uyarınca Türkiye ile AB 

arasındaki gümrük birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Gümrük Birliğinin tamamlanmasıyla ülkemiz AB ülkeleriyle entegrasyon 

istikametinde çok önemli bir merhale katetmiştir. En azından, Türk ekonomisi ve 

sanayii gümrük birliğini tamamlayarak altından kalkılamayacak bir yük 

üstlenmediğini ispatlamış, dolayısıyla tam üyeliğin gerektireceği yükümlülükleri de 
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zaman içinde üstlenebileceğini göstermiştir. Bir yerde Gümrük Birliği ülkemiz için 

bir test olarak görülebilir. Türkiye, AB ile Gümrük Birliğine girebilmiş tek üçüncü 

ülkedir. Ticaret açığının önemli ölçüde büyümesine rağmen ekonomi, Gümrük 

Birliğinden kaynaklanan yükü rahatlıkla kaldırabileceğini göstermiştir. Ancak, 

Gümrük Birliğinin sorunsuz yürüdüğü de söylenemez. Bir kere, AB Gümrük Birliği 

ile birlikte ülkemize karşı üstlendiği bazı yükümlülükleri yerine getirmemiştir. AB, 

Gümrük Birliği kararının kabul edildiği Ortaklık Konseyi toplantısında üstlendiği ve 

ülkemize 4-5 yıllık bir dönem içinde 2,5 milyar EURO'ya varan mali yardım yapma 

yükümlülüğünü yerine getirememiş, aynı şekilde kurumsal alanda entegrasyonu 

kolaylaştırmak amacıyla öngörülen bazı tedbirleri alamamıştır. Bu yükümlülüklerin 

yerine getirilememiş olmasının başlıca iki nedeni vardır. Birisi Yunanistan'ìn, diğeri 

Avrupa Parlamentosunun muhalefetidir. Türkiye tabiatıyla bu taahhütlerin yerine 

getirilmesi üzerinde ısrar etmeye devam etmektedir. Zira bunlar Gümrük Birliği 

anlaşması paketinin bir parçasını teşkil etmekte olup, yerine getirilmemeleri 

ilişkimizin dengesini bozma sonucunu doğurmaktadır. (www.mfa.gov.tr) 

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GENİŞLEME SÜRECİ VE TÜRKİYE  

Avrupa Birliği 1993 Kopenhag Zirve Toplantısında aldığı kararlar uyarınca 

eski Varşova Paktı ülkeleri olan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan bir 

genişleme süreci başlatmıştır. AB Komisyonunun genişlemeye ilişkin stratejisine 

esas teşkil etmek üzere hazırladığı öneriler 16 Temmuz 1997 tarihinde "Gündem 

2000" başlıklı bir raporda açıklanmıştır. Raporda MDAÜ ve GKRY'nin iki dalga 

şeklinde 2000'li yìllarda AB'ne tam üye olmaları öngörülmüştür. İlk dalgada 

Kopenhag kriterleri dediğimiz kriterlere - demokrasi, insan hakları, ekonomik 

gelişme, Topluluk müktesebatını benimseme- en fazla uyum gösterebilme yeteneğine 

sahip olduğu değerlendirilen, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve 

Estonya, sözkonusu kriterlere göre daha geri bir durumda bulunan ikinci dalgada ise 

Slovak Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Bulgaristan ve Romanya yer almıştır. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de daha önce alınan bir kararla sözkonusu genişlemenin 

içine dahil edilmiştir. Türkiye ise genişlemenin kapsamına alınmamıştır. Gündem 

2000 raporunda ülkemiz ile ilgili olarak, Gümrük Birliğinin tatminkar bir biçimde 
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işlediği ve AB ile ülkemiz arasında ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam bir dayanak 

teşkil ettiği, ancak siyasi durumun, mali işbirliği ile siyasi diyalogun 6 Mart 1995 

tarihinde kararlaştırıldığı şekilde sürdürülmesine imkan vermediği, Gümrük 

Birliğinin uygulamasının ülkemizin bir çok alanda AB müktesebatını başarıyla 

üstlenebileceğini gösterdiğini, buna karşılık ekonomimizin makro ekonomik 

istikrarsızlık kıskacını kıramadığı ifade edilmiştir. Siyasi konularda ise insan hakları 

ve Güney Doğu sorunu ile ilgili bilinen görüşler tekrar edilmiş ve bu soruna askeri 

değil, siyasi bir çözüm bulunması gerektiği ifade edilmiştir. (Dedeoğlu, 2006,41-55) 

Gündem 2000 raporunun açıklanmasını izleyen dönemde Türkiye AB üyesi 

ülkeler ve AB Komisyonu düzeyinde yoğun ikili temaslar gerçekleştirmiştir. Bütün 

bu görüşmelerde Türkiye, Komisyonun kendisini AB'nin halihazır genişleme 

sürecinden dışlayan Gündem 2000'deki önerileri hakkında olumsuz görüşlerini 

ortaya koyarak, AB'nin bu yönde bir tutum almasının Türkiye-AB ilişkilerinin 

müktesebatıyla ciddi biçimde çelişeceğini vurgulamış ve Lüksemburg Zirve 

Toplantısından beklentilerini aşağıdaki biçimde ortaya koymuştur:  

-Türkiye'nin AB'nin genişleme sürecine dahil olduğunun resmen ilanı.  

-Türkiye'nin uygun bir katılma öncesi stratejisi ile desteklenmesi.  

-Türkiye'nin Avrupa Daimi Konferansına diğer adaylarla eşit statüde katılması.  

LÜKSEMBURG ZİRVESİ:  

12-13 Aralìk 1997 tarihlerinde Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği 

Zirvesinde kabul edilen Sonuç Bildirisinin en önemli bölümü genişleme konusuna 

ayrılmıştır. Bu bildiri, genelde Komisyonun Gündem 2000 raporunda yaptığı 

önerileri benimsemekle birlikte, ülkemiz için bunun ötesine giden bir içerik 

taşımıştır.  

Lüksemburg Zirvesi sonrasında varılmış bulunan noktaya bakıldığında 

Türkiye açısından şu unsurlar göze çarpmaktadır:  
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- Türkiye'nin tam üyeliğe ehliyeti bir kez daha teyid edilmiştir.  

- Avrupa Birliği, Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlamak için bir strateji tesbitini 

kararlaştırmıştır. Bu stratejide, Ankara Anlaşmasında öngörülmüş bulunan 

imkanların geliştirilmesi, Gümrük Birliği'nin güçlendirilmesi, mali işbirliği ve 

mevzuat uyumu gibi unsurlara yer verilmesi ve gelişmelerin düzenli olarak Ankara 

Anlaşmasì'nìn 28. maddesi Kopenhag kriterleri ve AB'nin 29 Nisan 1997 tarihli 

deklarasyonu çerçevesinde gözden geçirilmesi öngörülmüştür.  

- Bunlara karşılık, Türkiye ile AB arasìndaki ilişkilerin güçlendirilmesinin 

aynı zamanda ülkemizdeki siyasi ve ekonomik reformların sürmesine, Yunanistan ile 

iyi ve istikrarlı ilişkilere sahip olunmasına ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunması 

amacıyla BM gözetimindeki müzakerelerin desteklenmesine bağlı olduğu 

vurgulanmıştır.  

Hükümetimiz Lüksemburg Zirvesinin ertesi günü 14 Aralık 1997 tarihinde 

yaptığı açıklamada, AB'nin Türkiye yönelik yanlı ve ayırımcı tutumunu kınamìş, 

bununla birlikte ülkemizin tam üyelik hedefini muhafaza ettiğini ve AB ile var olan 

ortaklık ilişkilerinin sürdürüleceğini, ancak bu ilişkilerin geliştirilmesinin AB'nin 

yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olacağını, AB'nin mevcut zihniyet ve 

yaklaşımı değişmedikçe ilişkilerimizin ahdi çerçevesi dışındaki konuları AB ile ele 

almayacağımızı belirtmiştir. Müteakiben yapılan açıklamalarda, AB ile siyasi 

diyaloğun, ilişkilerimizin gelişmesine engel oldukları iddia edilen, Kıbrıs sorunu, 

Türk-Yunan ilişkileri ve insan haklarì dahil olmak üzere Türkiye'nin iç meselelerini 

bundan böyle kapsamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, ilk oturumunu 12 Mart 1998 

tarihinde Londra'da yapan Avrupa Konferansı'na ülkemizin katılmayacağı, bu arada 

gümrük birliğinin Ortaklık Anlaşmalarımızda öngörüldüğü şekilde sürdürüleceği, 

AB tarafìnìn Lüksemburg Zirvesinin sonuç bildirisinde yapmayı üstlendiği, gümrük 

birliğinin derinleştirilmesine ve Ankara Anlaşmasının sağladığı imkanların 

kullanılmasına yönelik tekliflerin beklendiği ifade edilmiştir. Bu suretle 

ilişkilerimizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolunun AB'nin göstereceği siyasi 

iradeye bağlı olduğu karşı tarafa ifade edilmiştir.  
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Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz Lüksemburg Zirvesinden sonraki dönemde 

yukarıda belirtilen Hükümet açıklaması çerçevesinde yürütülmüştür. Bu dönemde 

Komisyon Lüksemburg Zirvesinde kendisine verilen yönerge gereğince 4 Mart 1998 

tarihinde Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini konu alan bir strateji belgesini 

açıklamıştır. Sözkonusu raporun giriş bölümünde, bu stratejinin uygulanmasıyla 

Türkiye'nin AB'nin genişleme sürecinde yer alacağı bildirilmiştir. Aynı bölümde, 

tarafımızdan eleştiri konusu yapılan, mali işbirliği alanındaki AB taahhütlerine de 

değinilmiş ve stratejide yer alan unsurların gerçekleşmesinin AB'nin Türkiye'ye 

taahhüt ettiği mali yardımların yürürlüğe konulması ile mümkün olabileceğine dikkat 

çekilerek, bu konuda yetkili bulunan Konseyin sözkonusu yardımları gecikmeksizin 

kullanılabilir hale getirecek düzenlemeyi yapması istenmiştir.  

CARDIFF VE VİYANA ZİRVELERİ:  

15-16 Haziran 1998 tarihinde gerçekleşen AB Cardiff Zirvesi sonunda 

yayınlanan Başkanlık Sonuç Belgesinin genişleme ile ilgili bölümünde, Türkiye'nin 

Avrupa Birliği'nin genişleme sürecindeki konumunu nisbi şekilde iyileştiren bir 

usluba yer verildiği görülmüştür. Belgede, bu kere Türkiye'nin "üyelik için ehil" 

olduğu ifadesinden vazgeçildiği, bunun yerine zìmni bir şekilde "üyelik adayı" 

tanımlanmasının getirildiği gözlenmektedir. 

 Bu çerçevede, adaylarìn tam üyeliğe hazırlanma durumunu incelemek üzere 

kurulmuş bulunan ve AB Komisyonunun her aday için 1998 yılı sonunda bir rapor 

sunmasını öngören devrevi gözden geçirme mekanizmasına Türkiye de dahil edilmiş 

ve Türkiye için hazırlanacak raporun 1963 Ankara Ortaklık Anlaşmasının tam 

üyeliğimizi öngören 28. maddesi ve Lüksemburg Başkanlık Kararlarını temel almasì 

öngörülmüştür. Belgede ayrıca, Komisyon tarafından Türkiye'yi tam üyeliğe 

hazırlamak için sunulan "Avrupa Stratejisi" onaylanmış, bu stratejinin Türkiye'nin 

önerileriyle de zenginleştirilebileceği vurgulanarak, hayata geçirilmesi için 

Komisyondan, gerekli mali desteğin sağlanması amacıyla çözüm yolları bulunması 

istenmiştir.  
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Belgede yer alan bu olumlu unsurların genişleme sürecindeki konumumuzda 

nisbi nitelikte bir iyileştirme yaptığı, ancak bunun Lüksemburg'da Türkiye'ye karşı 

yapılan ayırımcı muameleyi izale edecek bir düzeyde olmadığı ve ülkemizin 

adaylığının kabul edilmesinin ilave siyasi koşullara bağlanmasını kabul 

edemeyeceğimiz 17 Haziran 1998 tarihinde yapılan Bakanlık açıklamasında dile 

getirilmiştir. Açıklamamızda ayrıca, 14 Aralık 1997 tarihli Hükümet Açıklamasında 

ortaya konulan parametrelerin halen geçerli olduğu da vurgulanmıştır.  

Öte yandan AB Komisyonu, Cardiff kararları doğrultusunda, diğer aday 

ülkelerle birlikte Türkiye için de hazırladığı ilerleme raporunu 4 Kasım 1998 

tarihinde Türkiye'ye tevdi etmiştir. Rapor bazı önyargılı ifade ve tesbitler içermekle 

birlikte, Komisyon tarafından Türkiye'nin aday ülke olarak algılandığının bir 

göstergesi sayılabilir. Ancak bu konuda 11-12 Aralık 1998 tarihlerinde yapılan 

Viyana Zirvesi'nde de önemli bir gelişme kaydedilmemiştir.  

KÖLN ZİRVESİ  

Almanya'da Ekim 1998'de işbaşına gelen Sosyal Demokrat-Yeşiller 

Koalisyonu'nun, Türkiye-AB ilişkileri konusunda bir önceki hükümete kıyasla daha 

olumlu ve görüşlerimize müzahir bir yaklaşìm benimsediği görülmüştür. Bu husus, 

Köln Zirvesi öncesinde, İngiltere ve Avusturya Dönem Başkanlıkları sırasında 

uygulanandan farklı olarak, Alman Dönem Başkanlığı ile daha yakın temaslar 

kurulmasını sağlamıştır. Bu çerçevede, Başbakan Bülent Ecevit ile Almanya 

Başbakanı Schroeder arasìnda Köln Zirvesinde Türkiye'nin adaylığının tescili 

kosunuda bir mektup teatisinde bulunulmuş ve AB'den beklentilerimiz ayrıntıları ve 

gerekçeleriyle ortaya konulmuştur.  

Bununla birlikte, 3-4 Haziran 1999 tarihlerinde Köln'de yapìlan AB Hükümet 

ve Devlet Başkanları Zirvesinde Almanya tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin 

beklentilerini karşılayabilecek nitelikteki taslak metin, İngiltere ve Fransa'nın 

desteğine rağmen, Yunanistan'ın ve diğer bazı üye ülkelerin olumsuz tutumları 

neticesinde kabul edilmemiştir.  
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Bu gelişme üzerine Dìşişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı tarafından 4 

Haziran 1999 günü yapılan açıklamada, Alman Dönem Başkanlığının gayretlerinin 

memnuniyetle karşılandığı, ancak AB'nin Türkiye'ye yönelik ayrımcı politikasında 

herhangi bir değişiklik meydana gelmemesi sebebiyle, Türkiye'nin de AB ile 

ilişkilerinde, Hükümet tarafìndan 14 Aralık 1997 tarihinde yapılan açıklama ile 

belirlenen yaklaşımın değişmeyeceği bildirilmiştir.  

 

AB HELSİNKİ DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ  

Türkiye, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan AB Devlet ve 

Hükümet Başkanları Zirvesi'nde oybirliği ile Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak 

kabul ve ilan edilmiş, diğer aday ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir 

dille ifade edilmiştir.  

Helsinki Zirvesi kararlarına göre, Türkiye, diğer aday ülkeler gibi bir Katılım 

Öncesi Stratejisinden yararlanacaktır. Böylece, Türkiye topluluk prgramları ve 

ajansları ile, aday ülkeler ile Birlik arasında, katılım süreci çerçevesinde yapılan 

toplantılara katılma imkanına sahip olacaktır. Zirve Sonuç Bildirisi ayrıca, önceki 

AB Konseyi kararları çerçevesinde bir katılım ortaklığı hazırlanmasını 

öngörmektedir.  

Bu ortaklığın aynı zamanda, siyasi ve ekonomik kriterleri ile, üye ülke 

olmanın gerektirdiği yükümlülükler ışığında ve AB müktesebatının üstlenilmesine 

ilişkin Ulusal Program ile birarada, katılım hazırlıkları üzerinde yoğunlaşacağı 

belirtilmiştir. Komisyon ayrıca, Türk mevzuatının Topluluk müktesebatıyla 

uyumlaştırılması amacıyla, müktesebatın analitik incelenmesi sürecini hazırlamakla 

görevlendirilmiş, öte yandan, katılım öncesine yönelik mali kaynakların eşgüdümü 

için tek bir çerçeve sunmaya çağrılmıştır.  
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HELSİNKİ ZİRVESİ SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER  

Türkiye'nin AB'ne adaylığının hukuki zeminini oluşturan Katılım Ortaklığı 

Belgesi ve Çerçeve Yönetmelik'in 2001 yılı başlarında AB Konseyince 

onaylanmasının ardından ülkemiz AB Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Ulusal 

Programı 26 Mart 2001 tarihinde Komisyona tevdi etmiştir. AB ile ilişkilerimiz bu 

tarihten itibaren sözkonusu belgelerde kayıtlı önceliklerimiz kapsamında 

şekillenmeye başlamıştır. Ulusal Program, Katılım Ortaklığı Belgesi'nde yeralan kısa 

ve orta vadeli önceliklere geniş bir şekilde cevap vermekte olup, Programın hayata 

geçirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.  

Bu gelişmeleri takiben, 26 Haziran 2001 tarihinde 40. Ortaklık Konseyi, 

Lüksemburg'da toplanmıştır. Helsinki Zirvesi sonrasında gerçekleştirilen bu ikinci 

Ortaklık Konseyi toplantısında, Türkiye'nin AB'ye katılım-öncesi stratejisi 

çerçevesinde kaydedilen gelişmeler değerlendirilmiş, Türkiye'nin Topluluk 

programlarına katılımı, TAIEX'e tam erişim, Gümrük Birliği çerçevesinde ticari 

konuların düzenli olarak ele alınmasına yönelik istişare mekanizmaları oluşturulması 

gibi bir dizi önemli karar alınmıştır. Bir sonraki Ortaklık Konseyi toplantısının 16 

Nisan 2002'de yapılması öngörülmektedir.  

2001 yılı içinde Ulusal Program'da öngörülen önceliklerin gerçekleştirilmesi 

için çalışmalar her alanda sürdürülmüştür. Siyasi kriterler alanında en önemli 

gelişmelerden birini TBMM'de Partilerarası Uzlaşma Komisyonu tarafından 

Anayasamızda yapılması gerekli değişikliklerle ilgili olarak hazırlanan 37 maddelik 

bir Anayasa Değişiklik Paketi oluşturmaktadır. Sözkonusu değişiklik önerilerinin 22 

adedi Ulusal Programımızda yeralan önceliklerle örtüşmektedir. TBMM Genel 

Kurulunda 3 Ekim günü yapılan oylamada 34 maddeye ilişkin anayasa değişiklikleri 

kabul edilmiştir. Temel hak ve özgürlükler alanında yapılması öngörülen diğer 

anayasa değişiklikleri hakkında yeni bir paket üzerindeki çalışmalar devam 

etmektedir.  

Ekonomik alanda, son yaşanan ekonomik krizle mücadele etmek amacıyla 

birçok reform gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar Ulusal Programımızın bu alandaki 
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öncelileriyle de birebir örtüşmektedir. Aynı zamanda, müktesebat uyumu için AB 

Genel Sekreterliği eşgüdümünde ilgili kuruluşlarımızın kapsamlı çalışmaları da yıl 

boyunca devam etmiştir.  

Öte yandan AB de, Türkiye'nin Topluluk programlarına katılımı ve mali 

işbirliğinin daha etkin ve düzenli işlemesi için gerekli olan Tek Çerçevenin 

tamamlanmasına yönelik çalışmalarını 2001 yılı süresince sürdürmüştür. Sonuçta 

ilgili kararlar 17 Aralık 2001 tarihinde Konsey tarafından onaylanmıştır. Bu 

çerçevede, bundan böyle Türkiye-AB mali işbirliğinde PHARE prosedürleri 

uygulanacaktır. Öte yandan Topluluk programlarına ilişkin Çerçeve Anlaşma'nın 

onaylanmasını takiben Türkiye 2002 yılından itibaren Topluluk programlarına 

katılabilecektir.  

     2.2.Avrupa Birliğinin Dünyadaki Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Durumu 

Avrupa Birliği üye ülkeleri dünyanın diğer yerlerinde farklı olan, toplumun nasıl 

örgütleneceği konusunda ortak bir görüş paylaşmaktadırlar. Bu görüş Avrupa Sosyal 

Modeli olarak bilinir. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), birçok 

gelişmenin olmasına ve AB’nin ideal bir toplumu yakalamaktan çok uzak olmasına 

rağmen, Avrupa Sosyal Modelini savunmanın ve güçlendirmenin sadece Avrupa 

halkları için değil tüm dünya hakları için hayati önem taşıdığına inanmaktadır.  

  

Sosyal Avrupa’nın menşei : 

İkinci Dünya Savaşı’nı takiben, Avrupa Liderleri bu kıtanın tarihini belirleyen 

milletler arasındaki çatışmaları iyileştirecek bir çerçeve aradılar. Altı kurucu ülkeden 

(Altılar), Avrupa Birliği yakında 27 olacak 25 Üye Devlet ile karar alma ve işbirliği 

için yek bir sistem bazında büyüdü. 

  

Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma (TEC) temel sosyal hedefleri ortaya 

koymuştur:  

İstihdamın teşviki, iyileştirilmiş yaşam ve çalışma koşulları... düzgün sosyal 

koruma, yönetim ve işçi arasındaki diyalog, ihraca karşı savaşan ve uzun vadeli bir 

görüşe sahip insan kaynaklarının geliştirilmesi. 
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AB Temel Haklar Şartı özgürlükler, eşitlik ve dayanışma, adil çalışma şartları 

haklarının eklenmesi, sosyal güvenlik ve sosyal yardım, kadın ile erkek arasında 

eşitlik ve toplu pazarlık ve grev gibi sendika hakları üzerine bölümleri kapsar. Ab 

sadece yarım yüzyıllık bir barış getirmekle kalmamış aynı zamanda ekonomik ve 

sosyal ilerleme de sağlamıştır. Merkezdeki temel ilke dayanışma ve birleşmedir: 

yani, ekonomik büyüme, toplumun herhangi bir bölümünde yer almamalı, tüm 

toplumun refahına hizmet etmelidir. 

  

Örneğin İrlanda – daha önceleri Avrupa’daki en fakir ülkelerden biriydi – her ne 

kadar tüm vatandaşlarına refah sağlamada pek başarılı olmasa da dinamik ve başarılı 

bir ekonomiye sahip olmak adına AB’den faydalanmıştır. Benzer büyüme ve gelişme 

şu an için Doğu Avrupa’da bulunan bazı yeni AB Üye Devletlerinde de 

gözlenmektedir. Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişme aynı zamanda çevreye 

saygı ve doğal kaynakların akılcı kullanımına da işaret eder. 

  

Avrupa Sosyal Modelinin Özellikleri  

  

Sosyal Avrupa’nın genel hedefi daha eşit bir toplum yaratmak olmalıdır: 

yoksulluğa ve yoksulluk ücretlerine son vermek, temel insan haklarını, hizmetlerini 

ve her bireyin insanca yaşayabileceği bir geliri garanti altına almak. 

  

ETUC beş ana öğe belirlemiştir:  

- temel sosyal haklar, birlik kurma özgürlüğü, grev hakkı, haksız işten 

çıkarılmaya karşı koruma, adil çalışma şartları, eşitlik ve ayırımcılılığın olmamasını 

da içerir;  

- oldukça gelişmiş evrensel sistemlerden alınan sosyal koruma, ve asgari gelir 

veya ilerleme vergilendirmesi gibi refahın yeniden dağıtılmasına dair tedbirler;  

- toplu sözleşmelere kara verme, işçinin temsil edilmesi ve konsültasyon hakkı 

ile sosyal diyalog, ve ulusal ve Avrupa İş Konseyi Toplantıları;  

- örneğin, sağlık ve güvenlik, çalışma saatlerini sınırlandırılması, tatiller, iş 

korunması ve eşit fırsatları içine alan sosyal ve istihdam düzenlemesi;  
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- tam istihdamda, genel menfaat ile ekonomik ve sosyal birleşmeyi sağlamak 

için devlet sorumluluğu. 

  

Neden Sosyal Model Saldırı altındadır?  

  

Küreselleşme dünyadaki pazarlarda rekabeti arttırmaktadır. Aynı zamanda, son 

yıllarda, Ab büyüme oranları beklentiler doğrultusunda gerçekleşmemiştir. Bu da 

Avrupa’nın daha rekabetçi bir ortam içinde güçlü refah tedbirleri ‘lüksünü’ daha 

fazla devam ettiremeyeceği yönünde iddiaları beraberinde getirmiştir. AB’nin Çin ve 

Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler ile rekabet etmek istiyorsa, sosyal korumayı 

bir kenara bırakması ve iş yönetmeliğini daha kolay hale getirmesi tartışılmaktadır. 

  

Cevaben ETUC, AB liderlerini işçi hakları ve yaşama koşulları boyutunda 

ekonomik reforma karşı uyarmıştır. Avrupa Sosyal Modelinin tehdit altında olmasına 

dair korkular, halkın AB’den kuşku duymasına ve Avrupa Anayasası’nın 2005 

yılında Fransa ve Hollanda’da reddedilmesine sebep olmuştur. 

  

Bir veya birkaç sosyal model?  

  

Akademik ve siyasi çevrelerdeki birçok tartışmada tek bir Avrupa Sosyal 

Modelinden bahsetmenin mümkün olup olmadığı veya gerçekte örneğin iş güvenliği 

ve toplum refahına farklı yaklaşımlar getiren beş değişik model mi olduğu üzerinde 

odaklanmıştır. 

  

  

ETUC uygulamada bazı değişkenlikler olmakla beraber, Avrupa evriminin 

altında ortak hayati değerler ve ilkelerin yattığına inanmaktadır. AB sosyal ortaklık 

ilkesi üzerine inşa edilmiştir: herkesin menfaati için toplumdaki farklı menfaatler 

arasında fedakârlık. 

  

Sosyal müktesebatın kabul edilmesinde – Avrupa sosyal politika mevzuatı – tüm 

25 AB Üye Devletleri aynı kurallar çerçevesine imza atmışlardır. Bu da gelecekteki 



29 
 

 
 

Avrupa entegrasyonu için hayati önem taşıyan bir ilerlemedir. AB daha fazla 

büyümeyi ve mal ve hizmetler için tek bir iç market ile refaha ulaşmayı 

hedeflemektedir; ancak bu durumda herkes için bir level playing field (tarafların aynı 

avantaj ve dezavantajlara sahip olduğu durum) oluşturmak için bir düzenleme 

gerektiren tek emek piyasasına da acil ihtiyacı olduğunu bilmelidir. Aksi takdirde, bu 

’race to the bottom’ (Dibe doğru yarış) diye adlandırılan,  işçilerin düşen standartlar 

ve çalışma şartlarını yanında artan rekabetin bedelini ödediği, firmaların ise bilgi ve 

yeniliğe yatırım yapmak yerine, çalışma koşullarını düşürerek rekabet sağladığı bir 

durum oluşturur.  

  

AB’nin sosyal mevzuatı, toplumsal dampingden korumak amacı ile minimum 

standartların belirtildiği bir önemli güvenlik yaratır. 

  

Bazı Üye Devletlerin ve özellikle de Kuzey ülkelerinin yüksek büyüme ve 

düşük istihdamda daha başarılı oldukları doğrudur. Avrupa Birliği’nin ‘best practice’ 

(En iyi uygulama)’lardan ders almayı; esneklik ve güvenlik (flexibility & security) 

kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ‘flexicurity’ denen yeni bir terim – işler 

arasındaki daha büyük mobiliteye aktif refah tedbirlerinin eşlik ettiği durum – gibi 

sistemlerin daha geniş çapta uygulanabilir olup olmadığını incelemeyi öğrenmesi 

gerekmektedir. 

  

  

Sosyal Avrupa = küreselleşmeye cevap  

  

  

Sosyal Avrupa değişim şartları ve sonuçları göğüslemek açısından halklara 

yardımcı olan bir çerçeve önermelidir. 

  

Bu bağlamda ETUC, büyük endüstriyel yeniden yapılanmadan darbe alan 

işçilerini desteklemek için Avrupa Komisyonu’nun bir Globalleşme (Küreselleşme) 

Ayarlama Fonu (GAF) ile ilgili önerisini memnuniyet ile karşılamıştır. Ancak ETUC 

aynı zamanda, mevcut ayarlama tedbirleri, özellikle de toplu pazarlık uygulamasında 
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belirtilenler ile herhangi bir karışıklık veya yanlış anlamayı da bertaraf etmek için 

GAF’ın sosyal ortaklar ile yakın bir konsültasyon içerinde uygulanmasında da ısrar 

etmektedir. 

  

İşçilerin fazlalığından dolayı emekliye ayrılma durumu ile karşı karşıya kalan 

emekçiler önceden çok iyi bilmelidirler ki kendilerine yeniden eğitim veya başka bir 

iş bulmaları için zaman verilecektir. İsveç AB’deki en uzun bildirim dönemlerinden 

birini (4 YILLIK tasarruf şartından 6 ay sonra) ve aynı zamanda dünyadaki en 

yüksek istihdam oranlarından birini ortaya koyar. Araştırma, daha önceden uyarı ile 

kişilerin yeni işleri daha kolay bulduklarını ispat etmektedir. AB bilgi ve 

konsültasyon mevzuatı ve Avrupa İş Konseyi Toplantıları ile iş yerlerindeki 

gelişmelerle ilgili işçiler temas halinde tutulmalıdır. 

  

 Tablo 1:Avrupa’da 4 yıllık çalışma tasarrufu olan işçi için toplu işten çıkarma 

halinde bildirim süreleri  

  

 

Danimarka  4 ay 

Avusturya  2 ay 

Belçika 4 ay 

Finlandiya 2 ay 

Fransa 2 ay 20 gün 

Almanya 2 ay 

İtalya 2,5 ay 

İsveç 6 ay 

İngiltere  3 ay 

 

   

Uygun menfaat sistemleri işçilerin değişikliklere direnmekten ziyade yapıcı 

olarak cevap vermelerini sağlar. 
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Yüksek sosyal standartlar ekonomik performansı arttırır  

  

Hali hazırda Avrupalı işçiler dünyadaki en üretken olanlar arasındadır ve bu 

durum da güçlü sosyal koruma politikaları olan Üye Devletlerde doğrudur. Alman 

işçi saat başı üretkenliği ABD ortalamasına yakındır; Fransa ve Belçika da bundan 

çok geride değildirler.  

  

Yakın tarihte yapılan bir Dünya Bankası Anketinde, 11 AB milleti, özellikle 

Kuzey Denizi ve Baltık Ülkeleri olmak üzere dünyadaki en rekabetçi 30 ülke 

arasında yer aldılar. Danimarka en büyük ekonomik refah, en yüksek istihdam oranı 

ve sosyal korumaya yapılan en yüksek yatırım ile AB’de liste başı geliyordu, işsizlik 

oranı sadece %5 idi ve emeğin %80’i sendika üyesiydi. Bu durumda AB-25’in aynı 

zamanda en geniş küresel ticaret bloğu olması ve dünya ihracatındaki payını 

artırması şaşırtıcı değildir. Son beş yıl içerisinde Çin’e ihraç %87 oranında 

gerçekleşmiştir.  

  

İş organizasyonundaki reform sürecine çalışanlarını da dâhil eden şirketler 

yenilenme ve üretim performansı aççısından ektiklerini biçiyorlar. Almanya’da, 

modernize edilmiş olan imalatçı firmalar rakiplerine kıyasla %8-30 emek üretkenlik 

avantajı elde etmişlerdir.  

  

Aile sorumlulukları olan kişilerin, özellikle de kadınların emek piyasasında tam 

bir rol oynamalarını sağlayacak tedbirler, kişilerin hayat kalitelerini de iyileştirerek 

aynı zamanda ekonomik katkılar da sağlayacaktır. AB üniversiteleri mezunlarının 

%56’sını şu an için kadınlar teşkil etmektedir, o halde bilgilerini ve becerilerini emek 

piyasasında kullanmalarını sağlamak önemlidir.  

  

Refahın yeniden dağıtılması  

  

Yoksullukla savaşan ve refahın yeniden dağıtımına dair aktif politikalar, 

dünyanın diğer yerlerine nazaran Avrupa’da yüksek derecede eşitliğe çok katkıda 

bunmaktadır. (aşağıdaki şekle bakınız). Düzenlenmemiş bir serbest piyasada, 
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nüfusun %30’u yoksulluk riski taşıyacaktır (OECD tahminleri). Sosyal transferler, 

ABD’de %20-25 civarında kalan bu rakamları %10-15’e indirmektedir.  

  

  

Rakamlar durumu anlatıyor  

  

Her ne kadar ABD yüksek sosyal mobilite, yoksul kişilerin durumunun 

iyileştirilmesi ile ünlü olsa da, gerçekler tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. 

Örneğin, ABD’Deki yoksul ailelerin çocuklarının %40’ı, AB’de %25–30 olan bu 

rakam düşünüldüğünde, bu yoksulluğun içinden çıkamıyorlar. Amerika Birleşik 

Devletlerinde yoksullukta yaşayanların sayısı her yıl 1 milyon artıyor. 

  

Bilginin Değeri  

  

Avrupa hiçbir zaman ödemeleri keserek ve çalışma koşullarını gerileterek Çin 

gibi gelişmekte olan ülkeler ile rekabeti ümit edemez-  ödeme alanı çok geniştir. 

Öyleyse AB yüksek beceri, bilgiye dayalı ekonomi ile yapabileceği en iyi üzerinde 

odaklanmalıdır. Bu da araştırma ve yenilenmeye yatırım, daha yüksek kaliteli işlerin 

yaratılması ve işçilerin bu işleri yerine getirebilmeleri için becerilerinin olmalarını 

sağlamak anlamına gelmektedir. Yaşam boyu öğrenme hayati önem taşıyan bir 

unsurdur. 2002’de Avrupa sosyal ortakları yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmek için 

çerçeve yasalar üzerinde anlaşmışlardır. 

  

Değişen bir Toplum  

  

Daha iyi sağlık hizmeti ve sosyal koruma Avrupa’ya yaşam süresini uzatmada 

en önemli hedeflerden birini elde etmesinde yardımcı olmuştur. Ancak bu, 2030 yılı 

itibarı ile 55 yaşın üzerinde tahmini 24 milyon daha fazla işçisi olacak yaşlanan bir 

toplum için bazı sorunları beraberinde getiriyor. AB tercih etmeleri halinde daha iler 

yaştaki kişilerin işlerinde kalmalarını ve emekliliklerinden sonra rahat ve insanca bir 

yaşam sürmelerini sağlamak için yollar bulmalıdır. Avrupa’nın aynı zamanda AB 
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ekonomisi için taşıdıkları hayati önemi artmakta olan seyyar ve göçmen işçilerin de 

güvenliğini garanti etmeye ihtiyacı vardır.  

  

Sosyal Diyalog: üretken bir faktör  

  

Ekonomik büyümeyi alı koymaktan uzak olan sosyal diyalog, işçilerin moralini 

artırarak ve onlara yaptıkları işte daha fazla kontrol vererek yenilenme ve üretkenliği 

artırmaktadır. 

  

Sosyal ortaklar arasındaki Avrupa düzeyindeki diyalog, yönetim ve işgücü 

arasındaki bilgi ve konsültasyon ile sınır ötesi şirketler arasında gerçekleşen 

EWC’ler (Avrupa İş Konseyi Toplantıları) Avrupa Sosyal Modelinin önemli 

hususlarıdır. Politika yapıcıların işçi haklarının becerili ve yenilikçi işgücü 

yaratmaya yardımcı olduğunu anlamaları gerekmektedir. 

  

Küresel bir sorumluluk  

  

Avrupa Sosyal Modeli, ekonomik ve sosyal ilerlemenin eşit öncelik getirdiği ve 

uygun iş ile sosyal korumanın yoksullukla ve sosyal dışlanma ile savaştığı, sosyal 

adalet ve dayanışmaya dayandığı bir toplum için dünyanın geri kalanına bir örnek 

teşkil etmektedir. İşte bu nedenle Sosyal Avrupa’nın başarısı sadece Avrupa 

vatandaşları için değil, aynı zamanda diğer ülkelerdeki doğru ve adil siyasi sitemlerin 

geliştirilmesi için de önem arz etmektedir.(Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, 2006 

temmuz) 
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Tablo 2:Sosyal Transferlerden önce ve sonra yoksulluk riski 

  

 
                                                                                                           (Transferden önce 

                                                                                                          Transferden sonra) 

 

2.3.Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler 

Avrupa Birliğinin (AB), bütünleşme politikaları çerçevesinde yerel yönetimleri 

etkileyen düzenlemeleri özellikle son on-on iki yılda artmıştır. Yerel yönetimlerin 

AB içinde temsil edilmelerini ve karar alma sürecine katılmalarını sağlayan Bölgeler 

Komitesi, hizmetlerin yurttaşa en yakın birimler tarafından yapılmasını öngören, 

yerel yönetimlerin özerk olmalarını gerekli kılan ve bunu güvenceye bağladığı 

düşünülen hizmette yerellik ilkesi, yerel yönetimlerin AB içindeki konumunu 

güçlendiren düzenlemelerdir. Ancak Bölgeler Komitesinin etkinliğini zayıflatan 

nedenler karar alma yetkisinin olmaması, komiteyi oluşturan temsilcilerin seçildiği 

yerel yönetim birimlerinin ve onların amaçları arasında bir ahenk bulunmaması, 

danışılması gerekli konularda belirsizlik olması ve Avrupa Adalet Divanı’na başvuru 

hakkının tanınmaması ve yerellik ilkesinin nasıl uygulanacağını düzenleyen ilkelerin 

netlik kazanmaması, farklı hizmet yapılarına ve olanaklarına sahip üye ülkeler göz 

önüne alındığında bu durumun devam edeceği gerçeği ve yerel yönetim birimlerinin 

de Avrupa Adalet Divanı’na başvuru, dolayısıyla yerel özerkliğe karşı uygulamalara 

itiraz hakkının olmaması, AB içinde yerel yönetimlerin statüsünün henüz tam olarak 

güçlenmediğini göstermektedir (Keleş,1999:45). 
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        AB’nin entegrasyon süreci çerçevesinde izlediği ortak politikalar, üye ülkelerin 

yerel yönetimleri üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin 

sunduğu eğitim, konut, sağlık, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, sosyal ve 

kültürel hizmetler, istihdam yaratma, tüketicilerin korunması gibi hizmetler giderek 

artan bir biçimde AB politikaları tarafından ele alınmakta, özellikle çevre politikası 

AB’nin doğrudan etkide bulunduğu bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. AB’nin, 

yerel yönetimlerin bulunduğu bölgenin sanayisi, ticareti ve sosyal sorunları ile ilgili 

ekonomik kalkınmaya, işsizliği azaltmaya, sanayi açıdan geri kalmış bölgeleri 

kalkındırmaya, niteliksiz insanları, kadınları, yaşlıları eğitmeye ve meslek 

edindirmeye yönelik politikaları, o bölgenin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde önemli 

sonuçlar doğurmaktadır. 

 Yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği yapı ve hizmet sunum ihalelerinin önündeki 

ülke sınırlarının kaldırılarak, tüm AB ülkelerinden ilgili firmaların ihaleye 

katılmasına olanak sağlanması, çalışanların serbest hareketinin yerel yönetimlere, 

özellikle gereksinim duyulan meslek dalları için diğer AB ülkelerinden personel 

istihdam edebilme olanağını sağlanması, “Avrupa Vatandaşlığı” ilkesinin AB’ye üye 

olan ülkelerin vatandaşlarına Avrupa Parlamentosu ve belediye seçimlerinde (temel 

yerel yönetim birimlerini seçen seçimlerde) seçme ve seçilme hakkı sağlayarak 

belirli kalıplara oturmuş yerel yönetim siyaseti açısından yeni aktörler ve yeni 

gündemler ortaya koyması yerel yönetimlerin geleneksel işleyişleri açısından önemli 

değişikliklerdir(Kösecik,2006:22-24). 

 

          Ancak, bu olumlu etkilerin yanısıra, AB’nin yerel yönetimlerin görev ve 

sorumlulukları üzerinde bazı olumsuz etkiler yapacağı da öne sürülmektedir. AB 

entegrasyonunun olumlu sonuçlarının AB içindeki her ülkeye ve her bölgeye eşit 

olarak yansımayacağı, rekabet gücü açısından geride bulunan ve AB içindeki 

rekabetten olumsuz etkilenen, değişen teknolojiye kendini adapte edemeyen, ölçek 

ekonomisinden yararlanamayan ve ekonomik açıdan az gelişmiş bölgelerin yerleşim 

birimlerinin göreceli olarak olumsuz yönde etkileneceği ileri sürülmektedir.  
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Bununla beraber, ulusal yönetimlerin desteklenmeye muhtaç bölgeleri, makro-

ekonomik politika araçları ile koruması ve desteklemesi yönteminin, ekonomik 

bütünleşmenin bir sonucu olarak giderek ortadan kalkacağı; yerel yönetim 

birimlerinin, ortak pazarın temelindeki malların, hizmetlerin, sermayenin ve 

insanların serbest dolaşımının tam olarak gerçekleşmesi sonucu üye devletlerin idari 

sisteminin korumasından yoksun kalacağı ve AB içindeki geniş ölçekli rekabetle 

karşı karşıya kalacağı iddia edilmektedir.  

Bu gelişmelerin sonucu olarak, yerel yönetimlerin, bulundukları bölgenin 

ekonomik başarısı ya da başarısızlığı üzerinde etkili olacağı, yerel sermayeye ve 

işyeri sahiplerine olan destek politikaları (vergi indirimi veya muafiyeti, teşvikler), 

ekonomik kalkınma için arazi tesisi, bilgi teknolojisi ve meslek eğitimi hizmetleri ile 

yerel ekonomik kalkınmada rol oynamasının önem kazanacağı vurgulanmaktadır 

(Bennett,1993:18). 

 

        AB Üyeliğine Hazırlık Sürecinde Yerel Yönetimler 

Genel olarak AB, ülkelerin kamu yönetimlerinin yapısına ve dolayısıyla yerel 

yönetimlerin statüsüne ilişkin işleyişine ilişkin belirli bir biçim önermemektedir. 

Ortak politikaların uygulanmasında Birliğin standartlarını uygulayabilen, verimlilik 

ve üretkenlik esasına göre işleyen bir yönetim sisteminin olması esastır (ICPS 

Newsletter, 2000). AB’nin, üye ülkelerin iç yönetim sistemi hakkında karar verme ya 

da üye ülkelerin yerel ve bölgesel yönetimlerinin statüsünü belirleme yetkisi yoktur. 

Yerel yönetimlerin örgütlenmesi, üye ülkelerin yetkisindedir (AFLRA, 2002: 2). 

Bununla birlikte, yerel ve bölgesel yönetimler, birçok alanda (kamu ihaleleri, sağlık, 

eğitim, istihdam, çevre, sosyal politika, tüketici hakları, bölgesel gelişme, vb.) AB 

müktesebatının uygulanmasından sorumludur  

Bu çerçevede, aday ülkelerin ulusal hükümetlerine bazı sorumluluklar 

düşmektedir. Bölgeler Komitesi’nin konuyla ilgili bir dokümanına göre, üyelik 

sürecinde bulunan ülkelerde ulusal hükümetler, yerel ve bölgesel yönetimlerin, 

katılım müzakereleri sırasında kendi görev alanına ilgilendiren konular hakkında 

gerekli tüm bilgileri elde etmesini sağlamalı; yerel ve bölgesel yönetimler ve bu 
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yönetimlerin birlikleri için yeterli mali kaynak sağlamalı ve böylece bu birimlerin 

AB entegrasyon sürecine daha aktif katılımına olanak vermeli; yerel ve bölgesel 

yönetimler için mali ve idari sonuçlar doğuracak alanlarda, zorunlu olarak yerel ve 

bölgesel yönetimlere danışmalı; yerel ve bölgesel yönetimlerin yetki alanına giren ve 

tamamlanan müzakerelerin sonuçlarından yerel ve bölgesel yönetimlerin hemen 

bilgilendirilmesini sağlamalı; yerel ve bölgesel yönetimlerin, diğer ülkelerle resmi 

ilişkiler kurmasını sağlamalı ve bunu kolaylaştırmalı; Bölgeler Komitesi ile kendi 

yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan ortak komiteler kurulması için 

çalışmalıdır  

 

      AB Komisyonu’nun, üyelik müzakereleri yapılan ülkelerin idari ve hukuki 

kapasitelerini desteklemek için geliştirilen ve ek mali yardımı da kapsayan Aksiyon 

Planı’nı takiben, Bölgeler Komitesi tarafından yayınlanan belge de, entegrasyon 

sürecinin başarılı olması için yerel yönetimler ile ilgili olarak yapılması gerekenleri 

vurgulamaktadır. 

 Komite, genişleme sürecinde yerel ve bölgesel yönetimlerin rolüne ve 

sorumluluklarına çok az vurgu yapılmasına, yerel ve bölgesel yönetimlerin 

oynayacağı anahtar rolün çok az anlaşıldığına işaret etmektedir ve genişleme 

sürecinin başarısı için, üye ve üyeliğe aday ülkeleri, yerel ve bölgesel yönetimlerin 

katılım öncesi müzakerelere katılmasını sağlamaya, kaynakların izin verdiği ölçüde 

kamu personelinin değişimi uygulamalarını ya da eğitim gören personele ev sahipliği 

yapmaya, yerel ve bölgesel yönetimlerin kendi işleyişlerini karşılaştırabilecekleri 

ortak yararları olan değişim programlarına önem vermeye çağırmaktadır. 

 Merkezi yönetimle yerel ve bölgesel yönetimler arasındaki ilişkiler açısından da 

belgede önemli noktalar yer almaktadır. Buna göre, üyelik sürecinde olan ülkelerin 

merkezi yönetimleri, yerel ve bölgesel yönetimlerin rolünü tam olarak tanımalı ve 

desteklemelidir; Topluluk müktesebatının başarılı biçimde uygulanması, 

yerel/bölgesel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin iyi işlemesine ve 

yerel birimlere yeterli bilgi akışının sağlanmasına bağlıdır, bu nedenle resmi olarak 

belirlenmiş danışma prosedürleri gelecekteki problemleri ortadan kaldırma ve 
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yerellik ilkesini sağlama açısından önemlidir; aday ülkeler, Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı çerçevesinde desantralizasyona önem vermelidir; Birlik fonlarından, 

etkin ve verimli biçimde yararlanılması için, yerel ve bölgesel düzeyde yapılacak 

eğitimin, proje hazırlama, uygulama, denetleme ve sınır-ötesi projelerin yönetimi 

üzerine odaklanılması sağlanmalıdır; yerel ve bölgesel yönetimler, üyelik 

müzakerelerinde bulunan ülkelerde halkın entegrasyona olan desteğini artırmak, 

Birliğe üyeliğin ne anlama geldiğini açıklamak için vatandaşa en yakın birimlerdir, 

bu nedenle, yerel ve bölgesel yönetimlere halkı bilgilendirme ve halkın desteğini 

almak konusunda önemli görevler düşmektedir.(Koçak, 2009) 

 

         Ekonomik Topluluktan Anayasalı Bir Siyasal Güce Doğru Avrupa Birliği 

Düşünce olarak kökleri ortaçağa kadar uzanan birleşik Avrupa hayali, II. Dünya 

Savaşından sonra 1950’li yıllarda Avrupa ülkeleri arasında gelişen uzlaşma, birlik ve 

beraberlik düşüncesinin sonucu olarak gelişmeye başlamıştır. Başlangıçta bölgesel 

bir ekonomik ortaklık olarak gelişen Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik bir 

topluluktan küresel platformda güçlü bir siyasi birlikteliğe doğru giden gelişimi, 

Birliğin kurucu antlaşmalarında kendini göstermektedir.  

1957 Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun amaçları, 

ekonomik faaliyetlerin uyum içinde gerçekleştirilmesi, sürekli ve dengeli büyümenin 

sağlanması, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin ve yaşam standartlarının yükseltilmesi 

idi ve üretim faktörlerinin (mallar, hizmetler, çalışanlar ve sermaye) serbest dolaşımı 

ile bu amaçların gerçekleştirileceği öngörülmekteydi. 1986 Tek Avrupa Senedi ile 

yeni politika alanları (çevre, araştırma ve teknolojik kalkınma, ekonomik ve sosyal 

bütünleşme) Birliğin kapsamına alınmış, dış politika konusunda Avrupa işbirliğinin 

sağlanması amaçlanmış, sınırların, mal, hizmet ve sermaye faktörleri için 

kaldırılması hedeflenmiştir. 1992 Avrupa Birliği (Maastricht) Antlaşması ile 

ekonomik ve sosyal bütünleşmenin hızlandırılması, 1999 yılında tek para sistemine 

geçilmesi, ortak dış ve güvenlik politikaları ile uluslararası platformda AB kimliğinin 

oluşturulması, adalet mekanizması ve polisiye olaylarda ortak hareket edilmesi 

amaçlanmış, AB vatandaşlarına Avrupa Parlamentosu ve yerel seçimlerde seçme ve 

seçilme hakkı verilmiştir. 1997 Amsterdam Antlaşması ile işçilerin ve AB 
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vatandaşlarının haklarını geliştirmek, üretim faktörlerinin serbest dolaşımının 

önündeki son engelleri kaldırmak, uluslararası ilişkilerde Birliğin sesini güçlü 

kılmak, Birliğin kurumsal yapısını daha etkin hale getirmek amaçlanmıştır.  

2000 Nice Antlaşması ise, Birliği, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin katılımı ile 

gerçekleşecek genişleme sürecine hazırlamaya yönelik kurumsal değişiklikleri 

(Komisyon’un üye sayısı, Konsey’in oy verme sistemi, vb.) içermektedir. Nihayet, 

29 Ekim 2004 tarihinde Roma’da imzalanan bir anlaşmada “uzun süren entegrasyon 

sürecinin tamamlandığını simgeleyen” AB Anayasası (the Constitution for Europe), 

Birliğin “ekonomik topluluktan siyasal birliğe dönüşümünü” başlatmıştır 

(EUROPA[a],europa.eu.int)  

 

         Henüz üye ülkeler tarafından onaylanma süreci içinde olan AB Anayasası’nın 

neler getirmekte olduğu, belli başlıklar altında özetlenebilir. 

Avrupa Birliği Farklı Kurucu Antlaşmalar Yerine Tek Bir Hukuki Temele Sahip 

Olacaktır: AB, birçok genişleme ve yapısal değişim evrelerinden geçmiştir ve birden 

fazla kurucu antlaşmaya dayalı olarak işlemektedir. AB’nin kurumsal yapısını ve 

işleyişini anlamak bu nedenle zordur. AB Anayasası, bütün antlaşmaların bir metin 

içinde, anayasa tekniği ile kodifiye edilmesini sağlayacaktır. Temel Haklar Şartını 

içine alan, Birliğin değerlerini ve amaçlarını deklare eden, Birlik ile üye devletler 

arasındaki mevcut ilişkileri ve yetki dağılımını düzenleyen niteliği ile metin, ulus 

devletlerin klasik anayasa formatına uygun olarak düşünülmüştür. Ancak, Anayasa 

teknik olarak bir antlaşma (Treaty Establishing a Constitution for Europe) olduğu 

için bütün üye devletlerin onaylaması halinde yürürlüğe girecektir. Bir anlamda, elli 

yıldaki gelişmeleri ve başarıları bir araya getiren Anayasa ile Topluluk resmen 

AvrupaBirliğiolarakadlandırılmıştır.  

 

Kurumsal Çerçeve Yeniden Düzenlenmektedir: Anayasa, Avrupa Parlamentosunun, 

Konseyin ve Komisyonun görevlerini açıkça belirtmektedir. Özellikle, Komisyonun 

farklı görevleri, yasal düzenleme yapmada inisiyatife sahip olması, icra edici işlevi 

ve Birliği dış platformlarda --ortak dış ve güvenlik politikası hariç-- temsil etme rolü 

vurgulanmaktadır. Anayasa, ortak karar alma prosedürünü genişletmektedir; AB 
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hukuku %95 oranında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından ortaklaşa 

hazırlanacaktır. Birliği uluslararası arenada temsil etmek ve Birliğin uluslararası 

etkinliklerini koordine etmek ve görev süresi iki buçuk yıl olmak üzere Dışişleri 

Bakanlığı getirilmektedir.  

        Anayasa, 1974 yılından itibaren AB üyesi devletlerin devlet veya hükümet 

başkanlarının, dünyayı ve Avrupa Topluluklarını ilgilendiren geniş kapsamlı 

ekonomik ve siyasi konuları görüşmek üzere prensip olarak yılda dört kez yaptıkları 

toplantılar (zirve konferansları) sonucu oluşan ve Tek Avrupa Senedi ile varlığı 

tanınan ve Maastricht Antlaşması ile resmi statü verilen Avrupa [Birliği] Konseyini 

(European Council) bir AB kurumu olarak düzenlemiştir. AB Konseyinin 

başkanlığını, altı aylık dönüşümlü dönem başkanlığı yerine, gündemi hazırlamak, 

görev süresi iki buçuk yıl (yenilenmesi halinde en fazla beş yıl) olmak üzere yine 

Konsey tarafından bir başkan (AB Konseyi Başkanı) yapacaktır. Avrupa 

Parlamentosunun üye sayısı her bir ülke itibari ile en fazla 96 en az 6 olmak üzere 

(kesin sayı 2009 yılındaki seçimlerden önce belirlenmek üzere) 750’ye 

çıkartılmaktadır; 2014 yılına kadar her ülkenin Komisyonda bir üye bulundurması, o 

tarihten sonra Komisyonun üye sayısının üye ülke sayısının üçte ikisi kadar olması 

ve eşit dönüşüm ilkesine göre belirlenmesi düzenleniyor. AB Bakanlar Konseyinde 

kararların vergi ve dış politika dışında nitelikli oy çokluğu ile alınması (AB 

nüfusunun %65 ve AB Bakanlar Konseyinin üye sayısının %55) ve bloklaşmayı 

engellemek için diğer tedbirler yer alıyor.  

 

         Özgürlük, Güvenlik ve Adalet, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası İle İlgili 

İlerlemeler: Suç-suçlular konusunda ve polis faaliyetlerinde işbirliğinin 

geliştirilmesine ait mevcut düzenlemeler korunmakta, ek düzenlemelerle 

güçlendirilmektedir. Dış ilişkiler konusundaki düzenlemeler, Birlik organlarının 

görev ve sorumluluk alanlarını yeniden ifade etmektedir. Oluşturulan AB Dışişleri 

Bakanlığının üye ülkelerin ortak güvenini ve bir tür Avrupa refleksini geliştireceği ve 

Birliğin dünyada meydana gelen her türlü olaylardaki rolünü güçlendireceği 

beklenmektedir. Üye ülkelerin savunma alanında yakın işbirliğini sağlayan 

mekanizmaların Birliğin dış politikasının güvenilirliğini güçlendirmesi 
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beklenmektedir.  

 

         Artan Demokrasi ve Saydamlık: Anayasa, daha demokratik, şeffaf/saydam ve 

kontrol edilebilir dolayısıyla halka daha yakın AB kurumlarını gerçekleştirmeyi 

hedefleyen birçok düzenleme içermektedir. (Örneğin, AB kurumlarının ve 

organlarının dokümanları, Avrupa Parlamentosunun genel oturumları, Bakanlar 

Konseyinin yasal düzenleme çalışmaları üzerindeki tartışmaları ve oylamaları halka 

açıktır; AB vatandaşları Birliğin kurumlarına ve danışma organlarına her hangi 21 

dilden biri ile başvurabilir ve kendi dillerinde yanıt alabilirler. 

        Birliğin kurum ve organlarının işleyişi ile ilgili şikayetleri incelemek ve çözüm 

bulmak üzere vatandaşların AB Denetçisine başvurması yine anayasada yer alıyor; 

birkaç üye ülkede 1 milyon AB vatandaşı imza toplayarak Komisyondan Birliğin 

yetki alanına giren bir konuda yasal düzenleme yapmak üzere öneri getirmesini 

isteyebilir; her AB vatandaşı tek başına ya da başkaları ile birlikte Avrupa 

Parlamentosuna Birliğin yetki alanına giren konularda ve doğrudan vatandaşları 

etkileyen durumlara ilişkin dilekçe verebilir; her hangi bir vatandaş, bir üye ülkenin 

AB hukukuna aykırı olduğunu düşündüğü bir uygulaması ya da Komisyon 

personelinin vatandaşa olan yaklaşımın iyi yönetim ilkelerine uymaması ile ilgili 

olarak şikayette bulunabilir, 

       Komisyona AB vatandaşları tarafından doğrudan seçilen tek AB kurumu olan 

Avrupa Parlamentosunun rolü güçlendiriliyor; ulusal parlamentoların Komisyonun 

bütün yeni düzenleme girişimlerinden haberdar edilme zorunluluğu getiriliyor ve 

eğer ulusal parlamentoların üçte birisi girişimin/önerinin yerellik (subsidiarity) 

ilkesine aykırı olduğu düşünürse Komisyon önerisini gözden geçirmek zorunda 

kalacak; katılımcı demokrasi ilkeleri ve iyi yönetişim ilkeleri anayasal statü 

kazanıyor; Temel Haklar Bildirisinin Anayasada yer alması yasal olarak tüm üyeleri 

bağlayıcı hale geliyor ve temel hakların daha iyi korunmasını teminat altına alıyor; 

ilk kez üye ülkelerin Birlikten ayrılabilmesi düzenleniyor. 

 

       Anayasanın yürürlüğe girmesi için 25 üye ülkenin tamamı tarafından 1 Kasım 
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2006 tarihine kadar ülkelerin kendi iç hukuk kurallarına göre parlamento onayıyla ya 

da referandumla onaylanması gerekmektedir. Bu tarihe kadar bazı üye ülkelerin 

(parlamento ya da referandumda) Anayasayı onaylamaması durumunda AB 

Konseyinin sürecin nasıl devam edeceğine karar vereceği öngörülmüştü. 

       Fransa ve Hollanda’da yapılan referandumlarda anayasaya hayır oylarının 

çoğunlukta çıkması AB liderlerini çözüm aramaya itmiştir. 16-17 Haziran 2005 

tarihlerindeki AB Konseyinde hükümet ve devlet başkanları, Fransa ve 

Hollanda’daki olumsuz referandum sonuçlarına rağmen, üye ülkelerde anayasaların 

onaylanma sürecinin devam etmesi gerektiğini ve 2006 yılında ulusal tartışmalarla 

ilgili son değerlendirmeyi yapacaklarını ve sürecin nasıl işleyeceğine karar 

verecekleriniaçıklamışlardır(EUROPA[a],europa.eu.int). 

 

           AB Anayasasının  genel ve dış politika amaçları arasında yer alan ifadeler, 

AB’nin ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumun ya da birliğin yanında giderek siyasi 

birliğe doğru da gittiğini göstermektedir. Birlik, dış dünya ile ilişkilerinde değerlerini 

ve çıkarlarını koruyacak ve geliştirecektir; yeryüzünde barışa, güvenliğe ve 

sürdürülebilir kalkınmaya, insanlar arasında dayanışma ve karşılıklı saygıya, serbest 

ve adil ticarete, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, insan haklarının korunmasına, 

özellikle çocuk haklarına, uluslararası hukukun gelişmesine ve yakından izlenmesine 

katkıda bulunacaktır; kendi gelişmesinin ve kurumlarının temelinde yatan 

demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının bölünmezliği ve 

evrenselliğinin, insan onuruna saygının, temel hakların, eşitlik ve dayanışmanın dış 

dünyada yaygınlaşmasını amaçlamaktadır; barışı korumak, uzlaşmazlıkları 

engellemek, uluslararası güvenliği güçlendirmek için ortak politikalarını ve 

uluslararası ilişkilerin her alanında işbirliğini en üst düzeyde gerçekleştirmeye 

çalışacaktır  

 

 

           AB Anayasası’nda Yerel ve Bölgesel Yönetimler  

AB Anayasa metni ve anayasada bulunan ilgili protokol(ler)de yer alan 

düzenlemeler, yerel ve bölgesel yönetimlerin AB içindeki kurumsal pozisyonunu 
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güçlendiren, Birliğin politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde daha önem 

kazanmalarını sağlayacak olan düzenlemeler içermektedir.  

 

           Yerel ve Bölgesel Yönetimlere Bir AB Antlaşmasında İlk kez Açıkça Yer 

Almaktadır: Anayasanın I-5 maddesine göre, AB üye ülkelerin ulusal kimliklerine 

yerel ve bölgesel yönetimlerini de kapsayan biçimde siyasal ve anayasal yapılarına 

saygı göstermek zorundadır. Bir Avrupa Antlaşmasında yerel ve bölgesel 

yönetimlere yer verme açısından bu bir ilktir.  

 

            Yerellik İlkesine Vurgu: Maastricht Antlaşması’nda yer alan yerellik ilkesi, 

Anayasanın I-11 maddesinde yer almaktadır. AB’nin bir amacın üye ülkeler 

tarafından, merkezi idare düzeyinde ya da yerel ve bölgesel düzeyde, daha iyi 

gerçekleştirilmesi halinde eyleme geçmemesi gereği anayasal bir kural haline 

gelmektedir. Temsili demokrasi ilkesi ile ilgili madde I-46’da kararların mümkün 

olduğunca açık ve vatandaşa yakın birimler tarafından alınacağı ifade edilmektedir. 

Bu da ilkenin yerel boyutunun önemine güç katmaktadır.  

 

          Yerellik İlkesinin Uygulanmasında Ulusal Parlamentolara Verilen Rol: 

Anayasada yer alan Yerellik ve Orantılılık İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 

Protokol (Protocol on the Application of the Principles of Subsidiarity and 

Proportionality), yerellik ilkesinin uygulanmasının gözetimi açısından bir yenilik 

getirmektedir. Ulusal parlamentolar, ilk kez yerellik ilkesinin gözetiminin 

sağlanacağı sisteme dahil edilmektedir. Protokol, ulusal parlamentolara AB 

kurumlarını ve kendi hükümetlerini yerellik ilkesine aykırı bulduğu herhangi bir AB 

yasal düzenleme girişiminde açıkça uyarma görevi vermektedir. Protokola göre, AB 

yasal düzenleme tasarıları Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi 

tarafından ulusal parlamentolara gönderilecektir. (Article 3, 4). Ulusal parlamentolar 

uyarıda bulunmak için, AB yasal düzenleme önerisinin kendilerine aktarılmasından 

itibaren altı haftalık süreye sahiptir. Eğer, ulusal parlamentoların üçte biri (özgürlük, 

güvenlik ve adalet alanında dörtte bir) önerilen yasal düzenlemenin yerellik ilkesine 

aykırı olduğu kanaatine varırsa önerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir; 

değiştirilmesi ya da geri çekilmesi de mümkün olacaktır (Article 7).  
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Ulusal parlamentolar, yerellik ilkesine aykırılık görüşlerini gerekçelendirerek Avrupa 

Parlamentosu, Bakanlar Konseyine ve Komisyona iletecektir. Protokol, ulusal 

parlamentolara devletleri aracılığı ile yerellik ilkesine aykırı gördüğü AB yasal 

düzenlemelerine karşı Avrupa Adalet Divanına başvurma hakkı da vermektedir . 

 

         Yerel ve Bölgesel Yönetimlerle Etkili Danışma: Birliğin demokratik hayatı ile 

ilgili bölümünde Anayasa, AB’nin temsil görevi yapan derneklerle ve sivil toplumla 

düzenli diyalog kurmasını ve ilgili taraflarla danışma içinde olmasını öngörmektedir. 

AB kurumlarının Avrupa’da yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden derneklerle, 

örneğin Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi ve Avrupa Bölgeler Meclisi , daha 

sıkı görüş alışverişinde bulunması anayasal olarak gerekli hale getirilmektedir. 

Yerellik ve orantılılık ilkelerinin uygulanmasına ilişkin protokole göre, Komisyon, 

bir yasal düzenleme önermeden önce önerilecek olan eylemin yerel ve bölgesel 

boyutunu dikkate almak ve gerekli olması halinde geniş bir danışma sürecini 

gerçekleştirmek zorundadır (Article 2). Dolayısıyla, yerel ve bölgesel yönetimlerin 

çıkarlarının gelecekteki AB yasal düzenlemelerine daha iyi yansıması 

amaçlanmaktadır. 

 

          Yasal Düzenlemelerin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Üzerindeki Etkilerinin 

Dikkate Alınması: Yerellik ve Orantılılık İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Protokol, 

Komisyonun, önerilen yasal düzenlemenin yerellik ve orantılılık ilkelerinin 

gereklerini nasıl karşıladığını ayrıntılı olarak gösteren bir açıklama yapmasını, bu 

açıklamada yeni kuralların finansal ya da idari --üye ülkelerin ulusal ve bölgesel 

yasama süreçleri açısından-- etkilerini değerlendirmesini istemektedir. Yasa 

tasarıları, yerel ve bölgesel yönetimler üzerindeki finansal etkilerin minimum ve 

hedeflenen amaçla paralel olmalarını sağlamalıdır (Article 5). Yerel ve bölgesel 

yönetimlerin sorumluluk alanına giren konularda finansal ve idari etkilerin 

düşünülerek yasal düzenleme yapılacak olması, yerel ve bölgesel yönetimlerin 

sorumluluklarını etkin ve verimli biçimde yerine getirmeleri için yerinde ve gerekli 

bir düzenlemedir.  

 

       Bölgeler Komitesine Adalet Divanına Başvuru Hakkının Verilmesi: Anayasa ile 
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Bölgeler Komitesine ilk defa Avrupa Adalet Divanına başvuru hakkı tanımaktadır. 

Bu hak, Komitenin her hangi bir AB mevzuatının yerellik ilkesini ihlal ettiğini 

düşünmesi ve yasal haklara aykırı davranılması, örneğin, danışılması gereken 

konularda Komiteye başvurulmaması halinde kullanılmak üzere tanınmıştır. Yerellik 

ilkesine uyumun takip edilmesi açısından bu hak yerel ve bölgesel yönetimlerin 

eline, kendilerini temsil eden Bölgeler Komitesi aracılığıyla, önemli bir olanak 

vermektedir. 

 

       Bölgesel Uyum ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler: Yerel ve bölgesel yönetimler, 

AB’nin uyum politikası ve yapısal fonlar gibi uygulamalarının ilgi alanındadır. 

Anayasadan önceki bütün antlaşmalarda ekonomik ve sosyal uyum geçerken, 

Anayasa’da Madde I-3’de ekonomik ve sosyal uyumun yanında bölgesel (territorial) 

uyum da Birliğin amaçları arasında sayılmaktadır. Bölgesel uyuma yapılan bu vurgu, 

AB’nin uyguladığı politikalarının bölgesel boyutuna daha çok dikkat göstermesini 

gerektirecektir. Bölgesel yönetimlerin ilgili politikaların hazırlanmasındaki etkisi de 

artacaktır.  

 

         AB bütünleşme sürecinin en son ve bu tarihe kadar en önemli sayılabilecek 

adımı olan Avrupa Anayasası, AB’nin ekonomik ve sosyal birlikten siyasi birliğe 

doğru giderken daha etkin, verimli, şeffaf/saydam, basit ve anlaşılabilir, vatandaşa 

daha yakın, en önemlisi de daha demokratik bir Birlik ya da dünyada etkili ve sözü 

dinlenen bir güç olması için gerekli altyapıyı oluşturmaya çalışmaktadır. İşte bu 

projeye hizmet eden en önemli aktörlerden biri, halka en yakın birimler olan yerel ve 

bölgesel yönetimlerdir. Bölgeler Komitesi’nin 2004-2006 dönem başkanı Peter 

Straub bunu çok güzel vurgulamaktadır:  

 

      “Avrupa’da demokrasi sadece vatandaşlara en yakın düzey olan kentlerde ve 

bölgelerde gelişir ve güçlü olursa var olabilir. İşleyen yerel demokrasiye sahip 

olmayan hiçbir sistem uzun dönemde demokratik kalamaz....Avrupa Projesi, 

vatandaşların ilgisiyle temas içinde olmaya sürekli çaba harcamak zorundadır. Fransa 

ve Hollanda’daki referandumlardan çıkartılacak önemli derslerden biri kesinlikle 

budur. Halk, daha ilgili olursa Avrupa [Birliği] daha iyi anlaşılabilir. Yerel ve 
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bölgesel yönetimler olarak biz halk ile AB arasındaki açığı kapatmaya yardımcı 

olacağız.” (Regions & Cities of Europe, 2005a: 3, 6) 

 

             Bu çerçeveye uygun olarak, AB Anayasası, yerel ve bölgesel yönetimler 

açısından önemli ilerlemeler sağlamaktadır. Özellikle, yerel ve bölgesel yönetimlerin 

Antlaşmalarda ilk kez açıkça yer alması, yerel ve bölgesel yönetimlerle ve onları 

temsil eden derneklerle danışma mekanizmasının getirilmesi, Bölgeler Komitesine 

yerellik ilkesine aykırılık halinde Avrupa Adalet Divanına başvurma hakkının 

tanınması, AB yasal düzenlemelerinin yerel ve bölgesel yönetimler üzerindeki 

finansal ve idari yükün dikkate alınması ilkesinin getirilmesi, ulusal parlamentolara 

her hangi bir AB yasa tasarısının yerellik ilkesi ile çelişmesi durumunda itiraz etme 

hakkının verilmesi ve böylece üye ülkelerin yerel ve bölgesel yönetimlerinin ulusal 

parlamentoları aracılığıyla itirazlarını yansıtabilmelerinin mümkün olması yerel ve 

bölgesel yönetimlerin sembolik olarak değil AB sisteminin başarısını sağlayacak 

önemli parçaları olarak görülmesinin açık yansımalarıdır. Anayasa reformu 

konusunda sonucun ne olacağı henüz net olmasa da, yerel ve bölgesel yönetimler 

“AB entegrasyonun yeni bir dalgasının içinde” (John, 2000: 891) önemli rol 

oynayacak aktörler olmaya devam edecektir.  

 

        AB’ye Üyelik Sürecinde Yerel Yönetim Reform Yasalarımız 

Yerel yönetimlerimizin örgütlenme, işleyiş ya da hizmet sunma yöntemleri, görev, 

yetki ve sorumlulukları açılarından merkezi yönetimlerle ilişkilerini günün 

koşullarına uygun olarak yeniden düzenleyen reform ihtiyacı son on-on beş yılda 

yoğun olarak tartışılmıştır. TODAİE’nin 1992 KAYA Raporu, 1998 tarihli Mahalli 

İdareler Reformu Kanun Tasarısı çözüm ve reform arayışlarının somut ve önemli 

yansımaları olmuştur. 23 Temmuz 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Yasası, 22 Mayıs 2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi Yasası ve 3 Temmuz 2005 

tarihli 5393 sayılı Belediye Yasası ile 1990’lı yıllardan itibaren gereği açıkça 

hissedilen güçlü yerinden yönetim anlayışı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Söz 

konusu yasalar, hükümetin kamu yönetimi reformunun önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Yerel yönetimlerin merkezi idarenin bir uzantısı değil bir tür ortağı 

görüldüğü, görev, yetki, sorumluklar açısından güçlendirildiği, idari vesayetin 
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azaltıldığı, örgütlenme açısından günün koşullarına göre esneklik ve kolaylıklar 

sağlandığı, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile 

işbirliği ve katılım imkanlarının arttırıldığı bu reform sürecinin önemli 

tetikleyicilerinden biri AB’ye üyelik sürecidir. Katılım Ortaklığı Belgesi 

kapsamındaki taahhütlerimizi içeren Ulusal Program’ın ilgili kısımlarında, Kamu 

Yönetimi Temel kanunu Tasarısı, Belediye, Büyükşehir ve İl Özel İdaresi 

Yasalarının genel ve madde gerekçelerinde AB ülkelerindeki yerel yönetimlerin 

ortak ilkelerine ve yine Avrupa ülkeleri için yerel özerkliğin göstergesi olarak 

görülen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına yapılan vurgular bu yargının 

doğruluğunu göstermektedir.  

 

             Ekim 2003’te kamuoyuna açıklanan Kamu Yönetimi Reform Tasarısı’nda, 

Kamu Yönetimi Temel Yasası, Mahalli İdareler Yasası ve Kamu Personel Rejimi 

olmak üzere reformun üç ayağı olduğu, bu tasarıların gelişmiş ülkelerdeki sistemlere 

paralel olarak köklü reformlar öngördüğü, söz konusu taslaklarla “Türkiye’de kamu 

yönetiminin uluslararası değerler ve ilkeler doğrultusunda yeniden 

yapılandırılması”nın hedeflendiği, öngörülen reform sürecinin Türk kamu 

Yönetimini “AB sistemini şekillendiren temel prensipler ışığında” yeniden 

yapılandırmayı amaçladığı ifade edilmektedir. Söz konusu reform yasalarının, kamu 

yönetimi sisteminin önemli unsurları olan yerel yönetimler için ne anlama geleceği 

takip eden satırlarda şöyle ifade edilmektedir:  

 

        “Kamu yönetimi reform tasarısının en önemli boyutu merkezi idare ile mahalli 

idarelerin teşkilat, görev, yetki ve kaynak dağılımı açısından yeniden 

düzenlenmesidir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini hedefleyen reform tasarısı 

merkezi idarede toplanan yetkilerin bir kısmının yerel yönetimlere devredilmesi 

yoluyla, hem daha demokratik, hem de daha etkin bir kamu yönetimi sistemine 

geçilmesini öngörmektedir…AB müktesebatının etkin ve verimli bir biçimde 

uygulanması için gerekli idari yapılanma açısından çok önemli olan yerindenlik 

ilkesine paralel olan bu önemli adımın, devletin vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına 

daha hızlı ve etkin cevap vermesine zemin hazırlaması beklenmektedir.” (Ulusal 

Program,2003:788) 
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        Bu çerçevede, AB müktesebatının etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için 

gerekli idari kapasitenin oluşturulmasında kamu yönetiminin yeniden 

yapılandırılmasının önemine dikkat çekilerek, kamu yönetimi reform tasarısının 

temel prensipler çerçevesinde bu hedefe hizmet ettiği vurgulanmaktadır (Ulusal 

Program,2003:788).  

 

      Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 1: Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde 

Değişim başlıklı, reformun teorik altyapısını açıklayan Başbakanlık tarafından 

yayımlanan kitapta, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik amacı doğrultusunda “yönetim 

yapısını katılmayı hedeflediği t[T]opluluk standartlarına kavuşturma çabası[nın], 

kamu yönetiminde yeniden yapılanma açısından önemli bir değişim faktörü” olarak 

etkili olduğu vurgulanmaktadır (Başbakanlık, 2003a: 78). AB’ye tam üyelik 

sürecinin “demokratikleşme ve gelişmiş bir piyasa düzeni kurma, ekonomik 

gelişmenin nimetlerini adil bir şekilde paylaşma hedefleri ile de uyum içinde” 

olduğu, bu süreçte yönetim yapımızın çağdaş standartlara kavuşturulmasının bir 

gereklilik olarak ortaya çıktığı, yönetimde yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğu 

ifade edilmektedir (Başbakanlık, 2003a: 79). 

 

        Reform kapsamında, merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki işbölümü 

netleştirilirken Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uygun olarak merkezi 

idarenin görev ve yetkilerinin tek tek belirleneceği, bunun dışında kalan tüm görev 

ve yetkilerin yerel yönetimlere bırakılacağı (Başbakanlık, 2003: 139); Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı’na uygun olarak yeniden yapılandırılacağı (Başbakanlık, 

2003a: 149) belirtilmektedir. Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

yapılandırılması Hakkında Kanun olarak adı değişen tasarının yerel yönetimlerin 

görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 8. maddesinde de mahalli müşterek 

nitelikteki tüm kamu hizmetleri (bir önceki maddede sayılan merkezi idarenin görev 

alanına girenlerin dışında kalmak şartıyla) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı’ndan hareketle yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi esası 

benimsenmiştir (Başbakanlık, 2003b: 106). 11. Madde ile yerel yönetimlere, yetkili 

organlarının kararı ile uygun görülen hizmetleri üniversitelere, noterlere, kamu 
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kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, hizmet birliklerine, özel sektöre ve 

alanında uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerine gördürebilmesine dair yetki 

verilmesinin de Şart’ın bir gereği olan kamu hizmetlerinin mahalline en yakın yerde 

ve en uygun yönetim aktörleri tarafından çözümlenmesi prensibine uygun olduğu 

belirtilmektedir (Başbakanlık, 2003b: 109). 

 

Belediye ve İl Özel İdaresi Yasalarının genel gerekçelerinde de AB etkisi şöyle ifade 

edilmektedir:  

           “Tasarının genel çerçevesi Devletin üniter yapısına, Anayasamızda yer alan 

idarenin bütünlüğü ile idarenin merkezden ve yerinden yönetim esaslarına 

dayandırılmıştır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile ülkemizin adaylık 

sürecinde bulunduğu Avrupa Birliğinin mahallî idarelere ilişkin genel yaklaşımı da 

Tasarıda dikkate alınan diğer hususlardır.” 

 

            Belediye Yasasının genel kurul görüşmelerinde AK Parti grubu adına 

konuşan Hali Ürün’ün AB ülkeleri ile reform ilişkisini kurduğu ifadeler şöyledir:  

 

          “Yerel hizmetlerin, merkezi yönetimin adeta taşra uzantıları olan yönetimlerce 

yapılması yerine, doğrudan seçilmiş mahalli idarelerce ve belediyelerce yerine 

getirilmesi, halkın talebidir. Şimdi, hükümetin yapmak istediği; bu hizmetlerin ve 

görevlerin gerektirdiği yetkilerle belediyelerimizi donatmaktır. Hem daha süratli, 

daha seri bir hizmetin hem daha verimli, katılımcı, etkili ve kaliteli bir hizmetin 

ortaya çıkmasını temin etmektir. Medeni dünyanın ve içine girmeye hazırlandığımız 

Avrupa Birliği ülkelerinin de yapmakta olduğu budur.” (Ürün, 2004) 

 

         Genel olarak bakıldığında, yerel yönetimler yasalarıyla ve bu yasalara bağlı 

olarak çıkarılan ikincil mevzuatla, yerel yönetimlerin, görev, yetki ve sorumluluklar 

açısından daha güçlü olmaları, örgüt yapıları, kaynakları, karar alma ve hizmet 

sunma yöntemleri itibarı ile kendilerinden beklenen yükümlülükleri yerine getirme 

kapasitelerinin yeterli düzeye ulaşması amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesi, 

üyeliğe hazırlık sürecinde yerel yönetimlerimizin başarısı için önemlidir. Mahalli 

İdareler Kanun Tasarılarını hazırlayan çalışma grubunda yer alan İçişleri Bakanlığı 
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Müsteşar yardımcısının sözleri de bunu vurgulamaktadır: “AB direktiflerinin yarısı 

yerel yönetimlerle ilgili. Yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin düşüklüğü, yerinden 

yönetim ilkesi, müzakere sürecinde önümüze gelecek.” (Şarbak,2005)  

 

         Yasalarla getirilen düzenlemeler, Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’na 

uygunluk açısından da önemli iyileştirmeler getirmektedir. 1991’de imzaladığımız, 

1992’de yürürlüğe koyduğumuz 1985 tarihli Şart’ın değişik maddelerine -kimi 

çekince konulan maddeler dahil- uyumlu değişiklikler var. Örnek olarak, yerel 

yönetimlerin uluslararası birliklere üye olması, diğer ülkelerin yerel yönetimleriyle 

ortak proje yapmaları konusundaki prosedür kolaylaştırılıyor; görevden uzaklaştırılan 

mahalli idarelerin organlarına ilişkin karar üç ayda bir gözden geçiriliyor, kamu 

yararı yoksa göreve dönebiliyor; yerel yönetimlerin genel yetkili olduğu ilkesi 

getiriliyor; yerel yönetim meclislerinin her ay toplanması yerel yönetimlerin 

kararlarını seçilmiş organlarıyla alması gereğiyle uyum sağlıyor; iç idari 

örgütlenmelerinin kendi kararları ile gerçekleşmesine ilkesine uygun olarak 

Büyükşehir belediye teşkilatında değişiklik için İçişleri Bakanının onayı kaldırılıyor, 

belediye ve il özel idaresi teşkilatında değişiklik/yenilik için belediye ve il genel 

meclisine yetki veriliyor. Şart’ın ilkelerini uygulama başarımız, AB ülkelerinin yerel 

özerklik anlayışını tam olarak yerleştirmemiz ve yerel yönetimlerimizin hem idari 

kapasite hem de özerklik açısından Avrupa yerel yönetim vizyonuna sahip olması 

bakımından büyük önem taşımaktadır.  
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3. BÖLÜM 

Avrupa Birliği Bünyesinde Ombudsmanlık 

3.1.Ombudsmanlığın Oluşumu 

3.1.1.OMBUDSMANLIK KURUMUNUN ORTAYA ÇIKMASI 

 

Hak ve özgürlüklerin korunması, özgürlüklerin doğuşundan beri toplumları 

meşgul etmiştir ve toplumlar bunları koruyabilmek için direkt esnek, hızlı ve 

maliyetsiz kurumlar yaratmaya çalışmıştır. Bu alanda 19.yy. başında İsveç’te ortaya 

çıkan ve hukuksal gelenekleri ile kültürleri benzer olan ülkelerde kısa sürede 

(Danimarka, Norveç, Finlandiya), buna karşılık gelenekleri farklı olan birçok 

demokratik ülkede ise kendi hukuk sistemleri ve özel gereksinmelerine göre 

değiştirilerek uygulanan bir kurumun büyük ilgi topladığına tanık olunmuştur. 20nci 

yy.ın ikinci yarısında, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de, 

hukuk devletinin güçlendirilmesi ve demokratikleşmenin bir elemanı olarak görülen 

bu kurum büyük bir hızla yayılmıştır. 

3.1.1.1. Ombudsmanlığı Doğuran Sebepler 

- Klasik Denetim Yollarının Yetersizliği 

İdarenin denetlenmesinde klasik yollarla yapılan denetlemelerin yetersizliği yani 

arayışlara yol açtı. Ombudsmanlık, idarenin denetlenmesinde idare edilenler 

açısından ortaya çıkan yetersizlikten kaynaklanmaktadır diyebiliriz. Gerçekten, idare 

çeşitli şekillerde denetlenmektedir. Ancak bu denetim şekillerinden her birinin çeşitli 

sakınca ve noksanlıkları bulunmaktadır. Çağdaş idarenin gücü, geleneksel denetim 

yollarının ve vasıtalarının başa çıkamayacağı bir hızla gelişmekte, büyümektedir. 

Parlamento denetimi, parti içi disiplini ve yasama-yürütme bütünleşmesi 

sebebiyle fonksiyonsuz kalmaktadır. Aslında kolay harekete geçirilemeyen hele hele 

kolay netice alınamayan ve genel meseleler dışındaki konularla ilgilenmesi de pek 

mümkün olmayan bu denetim yolunun sade vatandaşın idare hakkındaki 

şikayetleriyle ilgili olarak yeterli bir fonksiyon ifa etmesi zaten beklenemezdi. 
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İdarenin iç denetimi ise, hiyerarşi yapı ve dayanışma duyguları gibi sebeplerle 

vatandaş için bir güvence olmaktan uzaklaşmaktadır. Esasen idari denetimin asli 

fonksiyonu, birinci plânda idarenin etkinliğini ve verimliliğini sağlamaya yöneliktir. 

Böylece kamuya ve onun çıkarlarına yabancılaşan bu denetim yolu konumundan 

sapmış, giderek sadece kendi kurallarını yürüten ve bu kuralların yürümesini biricik 

varlık nedeni sayan “Vacibü’l-Vücud” bir noktaya gelmiştir. 

Yargı denetimi ise ağır işlemesi, formalitelerinin çokluğu ve pahalı olması, 

ayrıca yetkisinin sadece hukuka uygunlukla sınırlı kalması gibi sebeplerle her zaman 

uygun bir başvuru yolu olmamaktadır.(Yücel, 2010) 

-  Çağdaş Devletin Karmaşıklaşan Yapısı 

Çağımız devletinin artan görevleri ve karmaşıklaşan yapısı karşısında, fertler 

haklarının ve sorumluluklarının kapsam ve sınırı konusunda yeterli bir bilgiye sahip 

olmaktan gün geçtikçe uzaklaşmaktadır. Bu durum fertleri, idare karşısında günden 

güne güçsüzleştirmekte ve korunmaya muhtaç duruma itmektedir. İnsan, varlık 

sebebi kendisinin mutluluğunu temin etmek olan bürokrasi çarklarının arasında 

ezilmekte, tam bir çaresizlik içine düşmektedir. İnsan hakları, katettiği merhaleleri bu 

karmaşık ortam içerisinde yitirmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Siyaset 

adamları ve hukukçular bu gidişten kurtulmayı temin edecek yeni denetim yolları 

aramaya koyulmuşlardır. 

İşte bu arayış içerisinde, idarenin yargısal denetiminin tarafsız idari yargı 

yerlerince yapılageldiği ülkelerde bile, idarenin bünyesine daha kolaylıkla girip 

nüfus edebilen, daha süratli, daha kişisel, daha az biçimci, karşılıklı ilişki kurmada 

önemli bir boşluğu doldurabilen, daha iyi bilgi sahibi olabilen, keyfilikle mücadelede 

daha etkili olan, tutarlı bir kuruma duyulan ihtiyaç gözlerin İsveç’e çevrilmesine 

sebep olmuştur. 

Son senelerde bütün ülkelerde, moda gibi, dalga dalga yayılan, ancak 

yurdumuzda henüz tanınmayan bu Ombudsman kurumu, Avrupa Konseyi İstişari 

Asamblesi’nin 1975 de 457 sayılı Tavsiye kararında insan haklarını korumada iyi bir 

metot olarak kabul edilip üye devletlere tavsiye edilmiştir. Bugün dünyanın birçok 
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ülkesi İsveç Ombudsmanını kendi iç bünyelerinin özelliklerini de dikkate alarak 

benimsemektedirler. 

3.1.2. OMBUDSMANIN TANIMLANMASI 

Ombudsman birçok değişik şekilde tanımlanabilir, çünkü Ombudsmanı 

uyarlayan her ülke, kurumu kendi sistemine uyarlayarak adapte etmiştir.  

Ombudsman kelimesi İsveç dilinde genellikle delege, avukat, vekil veya bir 

diğer kişi veya kişiler tarafından o kişi veya kişiler adına hareket etmeye ve onların 

haklarını korumaya yetkili kılınmış kimseyi ifade etmek için kullanılır. Kurum olarak 

ise Ombudsman terimi Parlamento tarafından Parlamento’yu temsil etmek üzere 

seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Ombudsman’ın Türkçe karşılığı 

olarak; arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, parlamento komiseri 

gibitanımlamalarkullanılmaktadır. 

 

Bazen ombudsman, – bu bileşik sözcükteki “man” sözcüğünün kadınlar 

aleyhine yorumlanmaması için– “ombudsperson” veya doğrudan doğruya “ombuds” 

olarak adlandırılmaktadır. Bu kurum, bazı ülkelerde örneğin İspanya’da olduğu gibi 

“defensor del pueblo” (halkın savunucusu), Avusturya’da olduğu gibi “Volksanwalt” 

(halk avukatı), Fransa’da olduğu gibi “mé diateur de la ré publique” (Cumhuriyet 

arabulucusu) adıyla veya benzeri başka adlarla önemli bir görevi yerine 

getirmektedir. 

Ombudsmanların görevli olduğu konular çoğunlukla, bireylerin temel 

haklarının korunması yada yönetimin karşısında zor durumda kalan yurttaşlara 

yardım etme esasına dayandırılmakta, görev alanları ise genellikle kamu hizmeti 

gören kurumları kapsamaktadır. 

Bu durumda Ombudsman; 

Görev alanı, Kamu gücü ile bireyler arasındaki ilişkiler; 

Görevi, 
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• Kişi hak ve özgürlüklerini savunmak,  

• Yurttaşları yönetime karşı korumak,  

• Kötü yönetimden doğan haksızlıkları önlemek amacıyla yönetimin 

iyileştirilmesine çalışmak, olan bir kurum olarak ortaya çıkmaktadır.  

Ombudsman; çatışan çıkarlardan bağımsız olarak soruşturmalarını yürütmekte, 

çözümler önermekte(ombudsman.gen.tr.) 

Bu kısım yansı olarak hazırlanabilir ve bunları kamuya açıklamaktadır. 

Ombudsman bir yargıç değildir, hatta hukukçu olması da zorunlu değildir. 

Politikacı yada parlamento üyesi olarak da kabul edilemez. Esas mesleğinin 

yargıçlık, memuriyet yada akademisyen olması bir şey değiştirmez. Ombudsman ilke 

itibariyle parlamento tarafından atanan, ancak hükümete karşı olduğu kadar 

parlamentoya karşı da bağımsız olan, yönetimin mağdur ettiği bireylerin hiçbir şekle 

bağlı olmaksızın yaptıkları şikayetler üzerine harekete geçen, geniş bir soruşturma ve 

araştırma yetkisi ile donatılmış olan, yönetimin yaptığı haksızlıkları ortaya koymak, 

takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını engellemek, mevzuata saygılı olmayı ve 

uygun hareket etmeyi temin etmek, icrai karakter taşımayan önerilerde bulunmak, 

hakkaniyet tedbirleri salık vermek ve nihayet kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi 

için gerekli reformların yapılması önerilerinde bulunmak amaçlarını güden bir kamu 

görevlisidir. 

 

Uluslararası Baro ise Ombudsmanı; Anayasaya göre veya yasama organının veya 

parlamentonun aldığı bir karar uyarınca oluşturulan, yasama organına karşı sorumlu 

olan, hükümet birimleri, memurları ve çalışanları hakkındaki şikayetleri alan, 

şikayetler üzerine yada kendi isteği doğrultusunda harekete geçen ve araştırma 

yapan, aksaklıkları gidermek için izlenecek yollar hakkında tavsiyede bulunma ve 

rapor hazırlama yetkisine sahip, bağımsız, üst düzey devlet memuru olarak 

tanımlamaktadır. 
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Ombudsmanların işlevleri, benimsendikleri ülkelerin yönetsel sistemlerine göre 

değiştiğinden, tanımlamalara bir düzen getirmek amacıyla ombudsmanları 

parlamenter ombudsman ve yönetsel ombudsman olarak sınıflandırmak da 

mümkündür. 

 

Parlamenter Ombudsman, parlamento tarafından seçilmiş ve parlamentoya 

dayanan, yurttaş başvurularını aracısız (direkt) olarak kabul eden, kamu 

yönetimlerine karşı yurttaşların hak ve özgürlüklerini korumakla görevli, kamunun 

gerçekten güvenini kazanmış ve herkesce tanınan Ombudsmanlardır. 

Bunu yanında Yönetsel Ombudsmanlar, ile kamu birimlerinin ilişkilerini 

iyileştirmek, kötü yönetime karşı yurttaşların korunması amacıyla yönetim tarafından 

atanmış ombudsmanlardır. 

 

3.1.3.OMBUDSMANLIK KURUMUNUN ÖZELLİKLERİ  

 

Bugün uluslararası düzeyde, devlet düzeyinde ve yerel yönetimler düzeyinde 

görev yapan ombudsmanların yanında, ihtisas ombudsmanlarına (askeri, tüketici, 

çocuk, sinema, basın ombudsmanları gibi), ticari ombudsmanlara (banka, sigorta, 

taşımacılık ombudsmanları gibi) ve bulundukları yerlere göre (aile, üniversite) 

ombudsmanlarına rastlanılmaktadır. 

Ombudsman, ortaya çıkışından beri gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte 

olan ülkelerde de hukuk devletinin güçlendirilmesi ve demokratikleşmenin bir 

elemanı olarak görülmeye başlamıştır. Kurumun popülaritesinin artması nedeniyle 

neredeyse yargı dışında oluşturulan “her şikayet mercii” ombudsman olarak 

anılmaya başlamış, böylece de kurum konusunda bir kavram karışıklığı olduğu 

izlenimi belirmiştir. 

Ancak, bir denetim kurumunun “Ombudsmanlık Modeli” içerisinde sayılabilmesi 

için 3 temel özelliğe sahip olması gerekmektedir. Bu özellikleri görevinin 
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tanımından, yetkilerinden ve statüsünden kaynaklanmaktadır. Birbirini tamamlayan 

bu 3 özellik, birey hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik şikayetlerin 

giderilmesinde başvurulan diğer bütün sistemlerden onu farklı kılmakta ve 

ombudsmana belirgin bir üstünlük sağlamaktadır. Bu 3 özellik ise şunlardır: 

3.1.3.1. Ombudsmanın Görevleri 

 

Ombudsmanın görevi kamu otoriteleri ile bireyler arasındaki ilişkiler 

nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla ilgilenmektir. Ombudsman kamu yönetimine karşı 

bireylerin şikayetlerini kabul etmekte ve yaratılan sorunlara bir çözüm getirme 

çabasına girişmektedir. Kamu otoriteleri hep birlikte yada seçenekli olarak, (Devlet, 

yerel yönetimler ve bağımsız kamu yönetim ve müesseseleri) ombudsmanın görev 

alanına girmektedir. 

Hak ve özgürlüklerin koruyuculuğu görevini üstlenen ombudsmanlar 

kendilerine aracısız olarak ulaşan şikayetler üzerine yada kendi inisiyatifleri ile 

harekete geçmekte ve yönetim tarafından uygulanan kanunların kötüye 

kullanılmasında yada temel hakların korunması dahil, gerekli bütün hallerde 

soruşturma görevini yerine getirmektedirler. 

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. 

Ombudsmanlar hak ve özgürlüklerin savunucusu olarak görüldükleri ülkelerde 

sadece kötü yönetim olarak adlandırılabilecek olaylarla kendilerini sınırlandırmazlar. 

Yapılan haksızlıkların nedenlerini bulmak için sistematik araştırmalara girişir ve 

böylece mevcut yönetimi iyileştirmek amacıyla önerilerde de bulunurlar. 

Ombudsmanlar kamu otoritelerine karşı birey haklarını savunurken bu 

otoriteler tarafından yapılan işlemleri, bir işlemde bulunması gereken tüm nitelik ve 

kalite bakımından olduğu kadar eşitlik ilkesi bakımından da inceleyebilmektedirler. 
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Kurumun ortaya çıktığı ülke olan İsveç’te Ombudsmanın görevi, insan hak ve 

özgürlüklerinin korunması amacıyla hükümet üyeleri dışındaki (bu konu sadece 

parlamenter denetime bırakılmaktadır) tüm kamu güçlerinin denetlenmesidir. 

Bununla beraber İsveç Ombudsmanı, denetimine kapalı olan bakanlar kurulu 

üyelerinin davranışları hakkında da görüş bildirebilir. Dolayısıyla İsveç 

Ombudsmanı, eğer hükümet kararları bir adaletsizliğe neden oluyorsa, bu kararın da 

düzeltilmesini ve adaletsizliğe neden olmayacak yeni bir kararın oluşturulmasını 

önerebilir. 

Bazı durumlarda ombudsmanlar tüm çabalarına karşın bazı işlemleri 

hakkaniyetli bir hale getiremezler. Bu durumda ombudsman için yapılacak şey, 

parlamentoya o konunun düzeltilmesiyle ilgili yasa önerileri sunmaktır. 

Ombudsmanlar verilen roller, aslında, bir yandan birbirini tamamlarken, bir 

yandan da birbirleriyle çatışmaktadırlar. Örneğin, ombudsmanlar şikayetlerin 

giderilmesinde sık sık uzlaştırma yöntemleri kullanmaktadırlar. Bu gibi durumlarda 

ombudsman hem şikayetçi hem de yöneticinin kabul edeceği bir sonuca varırsa, konu 

üzerinde daha fazla durmaya gerek görmeyebilir. Böylece şikayetçi tatmin olacak, 

ancak, şikayete neden olan yönetimin uygulaması hakkında kapsamlı bir araştırma 

yapılmamış olacaktır. 

Kaldı ki, araştırma yapılsa bile, bireysel şikayetler üzerine harekete geçen 

ombudsmanın yönetimin iyileştirilmesi için yaptığı öneriler bir yana ürün olarak 

ortaya çıkacaktır. 

Halbuki ombudsmanların yönetimin iyileştirilmesi için yaptıkları çalışmaların 

bir yan ürün değil, temel işlevlerinden biri olarak görülmesi gerekir. 

Devlet, yerel yönetimler, kamu yönetim ve müesseseleri ile kamu görevi 

gören kuruluşlar, hep birlikte yada seçenekli olarak ombudsmanın görev alanına 

giren kuruluşlardır. 

Başlangıçta İsveç’te kamu kurumlarının faaliyetlerinin ombudsmanlar 

tarafından denetimi sadece yargı otoritelerini ve onlara bağlı yönetimleri kapsamıştır. 
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Ancak 1950’li yıllardan itibaren genişleyerek diğer yönetsel otoriteleri de kapsamaya 

başlamış ve 1957 reformundan sonra ombudsmanın denetim yetkisi yerel yönetimleri 

de kapsamıştır. 

3.1.3.2. Ombudsmanın Yetkileri 

 

Ombudsmanların ikinci özelliği, yapmış oldukları incelemeler sonucunda 

varmış oldukları kararların sonuçları ile ilgilidir. 

Sahip oldukları çok geniş sorgulama ve araştırma yetkileri ile çelişkili 

görünse de ombudsmanların, kamusal eleştiri ve ikna dışında, zorlama yetkileri 

bulunmamaktadır. Karar verme, yönetimce verilmiş bir kararı ortadan kaldırma yada 

değiştirme yetkilerinin olmaması ombudsmanların genel niteliğidir. Burada hemen 

yanıtlanması gereken soru şudur: Kendisine ulaşan şikayetler üzerine geniş 

soruşturma yetkisini kullanarak varmış olduğu karar yönetimin önceki kararını 

değiştiremiyorsa ya da ortadan kaldıramıyorsa ombudsmanın işlevi ne olmaktadır. 

Ombudsmanın temel işlevi yönetimin yurttaşlarla ilişkilerindeki eksik ve 

yanlışları ortaya koymak, yönetimin yurttaşa karşı olan kararlarını düzeltmemesi 

halinde de bunu Parlamentoya bildirmek ve kamuoyuna açıklamaktır. Yönetimin 

hatalarının kamuoyuna bildirilmesi ve hak ve özgürlük ihlallerine, kötü yönetime 

karşı bir kamuoyu oluşturulması ombudsmanlık kurumunu etkin kılan en önemli 

unsurdur.  

Kararlarının sonuçları; eleştiri, yönetimi daha önceki kararlarını yeniden 

gözden geçirerek kaldırma yada değiştirmeye ikna, olayları kamu oyuna açıklayarak 

halkın demokratik denetimini sağlamaktan ibaret olan Ombudsman denetim görevini 

yerine getirirken çok geniş yetkiler kullanmaktadır. Ombudsmanların her türlü 

dosyaya ulaşabilme, yöneticileri çağırabilme, gerektiğinde birimleri denetleyebilme 

yetkileri bulunmaktadır. Bu geniş soruşturma yetkisi ombudsmanı yönetim 

mekanizmasının kalbine götürerek gerçeği olduğu gibi ortaya çıkarmasına ve sıradan 

bir yurttaşın, hatta Parlamento üyesinin bile sahip olmadığı, yönetsel işlemlerin 

gerçek öğelerini öğrenmesine olanak vermektedir. Yönetsel işlemle ilgili her türlü 
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belge ve bilginin ombudsmana verileceği, aykırı davranışların ise cezalandırılacağı 

hüküm altına alınmaktadır. 

Her türlü bilginin verilmesi zorunluluğu yönetime “aleyhteki kararlarını da 

gerekçeli olarak hazırlama yükümlülüğü” getirmektedir ki, bu ombudsmanların 

yönetim alanında halka dönüklük açısından gerçekleştirdikleri en önemli katkılardan 

biridir. 

Ombudsmanlara, yasalarla, dosyaların tamamına girme hakkının verilmesi 

yönetsel işlemlerde açıklık ilkesinin yerleşmesine de öncülük etmektedir. 

Ombudsmanlar yaptıkları denetimlerin sonuçlarına göre, disiplin 

soruşturmaları başlatma, yargıya başvurma, Anayasa’ya aykırılık başvurusunda 

bulunma, yasa yada diğer düzenlemelere ilişkin reform önerilerinde bulunma 

yetkilerine de sahip bulunmaktadırlar. 

Genellikle ombudsmanlar yönetimin her türlü olanağından yararlanabilmekte, 

ombudsmanın istemesi halinde kamu yönetimleri ve özellikle denetim birimleri her 

türlü desteği sağlamakla yükümlü tutulmaktadırlar. 

3.1.3.3. Ombudsmanın Statüsü 

Ombudsmanın üçüncü belirleyici niteliği statüsüdür. Ombudsman bağımsız 

bir statüye sahiptir. Bu bağımsızlık yürütme organına olduğu kadar kendisini seçen 

Parlamento yada diğer organlara karşı da sağlanmaktadır. Bağımsızlık, haklı olarak 

ombudsmanların çok bağlı oldukları, olmazsa olmaz bir nitelikleridir. 

Ombudsmanların devletin diğer organlarına karşı yasal/anayasal bağımsızlığı, politik 

ve diğer sonuçlardan korkmaksızın gerçeği arama özgürlüğü sağlarken, diğer yandan 

da ombudsmanın hiçbir baskıyla karşılaşmaksızın serbestçe çalışabilmesi yanında 

herhangi bir beklentiye girerek kendi kendini sınırlandırmamasını sağlamaktadır. 

Bağımsızlığın yasalarda açıkça belirtilmesi yanında ombudsmanlara 

bağımsızlıklarını sağlayan diğer bir önemli unsur da atanma biçimleridir. 

Ombudsmanı atayan kurum itibarını ombudsmana yansıtmakta, dolayısıyla atanma 

ve görevden alınma biçimleri ombudsmanın statüsünün belirleyicisi olmaktadır. 
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Ombudsmanların parlamento tarafından atanması bağımsızlık yanında ombudsmanın 

otoritesinin de kaynağı olmaktadır. 

Ombudsmanın faaliyetleri hiçbir şekilde denetime tabi tutulmamakta, 

görevini gereğince yapı yapmaması denetim dışı bırakılmaktadır. Bununla birlikte 

ombudsmanlar, başarısızlık, yetersizlik, görev ihmalkarlığı veya iletişimsizlik söz 

konusu olduğunda, parlamento tarafından görevden alınabilmektedir. Örneğin, 

İsveç’te ombudsman, yıllık çalışma raporlarını inceleyen komitenin isteği üzerine, 

parlamentonun güvenini kaybederse, yine parlamento (Riksdag) tarafından görevden 

alınabilmektedir. 

Ombudsmanlara, genellikle söylediği ve yayınladığı görüşleri yada işlevlerini 

yerine getirmesi sırasında yaptığı işlemler nedeniyle, izlenemeyeceği, 

sorgulanamayacağı, tutuklanamayacağı ve yargılanamayacağı belirtilerek, 

parlamenter dokunulmazlığına benzer bir dokunulmazlık sağlanmaktadır. 

Parlamento tarafından uygun görülen bütçesinin sınırları içerisinde her türlü 

harcamayı, hiçbir makamdan talimat almaksızın serbestçe, yapabilmektedir. 

 

3.1.3. OMBUDSMAN KURUMUNUN ÖNEMLİ GENEL BOYUTLARI 

 

Bir çok ülkede uygulanan Ombudsman kurumunda önemli olan nokta, her 

ülkenin Ombudsmanı kendi sosyal ve politik yapısına, hukuksal sistemine, kültürel 

ve demografik özelliklerine uyarlayarak çeşitli modifikasyonlarla ve değişikliklerle 

uyarlamasıdır. Diğer bir deyişle, Ombudsman kopya edilmemeli fakat ülke şartlarına 

uygun bir şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Mesela İsveç’te Bakanların 

pozisyonlarının idari nitelikten çok politik nitelik taşımasının Ombudsman’ın politik 

tarafsızlığına gölge düşürebileceği endişesi yüzünden Bakanlar direkt olarak denetim 

alanına girmezler. 
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 Uygulamadaki Önemli Noktalar 

 

Çeşitli ülkelerdeki Ombudsman kurumu uygulamaları değerlendirildiğinde, 

aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

• Ombudsman’ın pozisyonu ve fonkasiyonları ayrı bir Ombudsman Kanunu 

(Ombudsman Act) ile belirtilmiştir: Kanun ile korunmak, Ombudsman’a 

görevini yürütürken diğer kurumlarla olan ilişkilerinde büyük destek sağlar. 

Mesela, Ombudsman Kanununda açık olarak, gerekli her türlü dokümanın ve 

bilginin kamu görevlileri ve bürokratları tarafından Ombudsman’a 

sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu yüzden Ombudsman’a gerekli bilgiyi 

vermemek mümkün değildir. Bunu yanı sıra birçok kaynak Ombudsman 

Kanunu’nun pragmatik bir esnekliğe sahip olmasının Ombudsman’ın 

başarısının temeli olduğunda birleşmektedirler. Mesela böyle bir esneklik 

Ombudsman’a bir şikayetin araştırma gerektirip gerektirmediğine, şikayeti 

ele alıp almamaya, şikayetin kapsamını genişletmeye, veya araştırmaya 

istediği zaman sona erdirmeye karar verme serbestliğini tanır. Böylece 

Ombudsman şikayetleri ele alırken Kanun onu aşırı şekilde kıstlamaz ve 

bireyin şikayetine özel davranmayı mümkün kılar.  

• Arkasında Parlamento’nun desteği vardır: Ombudsman Parlamento tarafından 

Parlamento’yu temsil etmek üzere seçilmiştir. Ombudsman’ın otoritesinin 

Parlamento’dan çıkması, hükümet görevlilerini (özellikle bakanlar) yönetimi 

ile ilgili fikirlerinde Ombudsman’a ayrı bir itibar sağlar. Aynı zamanda 

denetlemekle yükümlü olduğu devlet idare sisteminden de ayrı bir konumda 

bulunduğunun altını çizer. Ombudsman kurumunun düzgün çalışması için 

Parlamento ve Ombudsman arasında çok iyi bir iş ilişkinin varlığı 

vazgeçilemez bir ön koşuldur. Bu iyi iş ilişkisinin sağlanması büyük miktarda 

Ombudsman’ın faaliyet gösterdiği Anayasal veya Kanuni çerçeveye dayanır.  
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• Politik olarak tarafsızdır: Ombudsman’ın görevini yürütürken her türlü 

partizanlıktan uzak kalması görevinde başarılı olması için şarttır. Bu yüzden 

Ombudsman’ın siyasi partilerle olan ilişkisi minimize edilmelidir.  

• Kararlarında bağımsızdır: her ne kadar Ombudsman Parlamento tarafından 

seçilse de, Parlamento’dan veya diğer yüksek seviyeli kurumlardan bağımsız 

olarak hareket etmelidir. Bu bağımsızlık, Ombudsman’ın fikirlerinin 

tarafsızlığına kamu oyu tarafından duyulan güvenin sarsılmaması açısından 

önemlidir. Bunu yanında fikirlerinde ve kararlarında bağımsız olması 

Ombudsmanı politik ihtilaflara oyuncak olmaktan da kurtarır.  

• Kamu kurumları Ombudsman ile işbirliği içindedirler: Burada önemli olan 

nokta, kamu idaresinin Ombudsman’ın araştırmalarına karşı uzlaşıcı bir 

tutum benimsemesidir. Eğer Ombudsman vaka araştırmalarında, kamu 

kuruluşlarında isteksizlik ve şüphe ile karşılaşırsa, veya vardığı kararlar, 

öneriler ciddiye alınmazsa, hem Ombudsman’ın görevini yapması güçleşir 

hem de kamu oyunun idaresine güveni sarsılabilir.  

• Ombudsman her açıdan yüksek standartlara sahiptir: Gerek ilgileneceği 

vakaların miktarı ve içeriği nedeniyle kaldırması gereken ağır iş yükü, 

gerekse maruz kalacağı politik ve diğer baskılar nedeniyle Ombudsman 

seçilen kişinin hem hukuka son derece hakim olması hem de kişilik 

bakımından olgun, her koşul altında tarafsızlığını muhafaza edebilecek, 

dürüst, görevine bağlı olan bir insan olması gereklidir.  

• Ombudsman’a masrafsızca, kolayca, doğrudan ulaşılabilir: Ombudsman’a 

başvurmak için ne herhangi bir ücret talep edilir, ne de karmaşık bir 

prosedürü aşmak gerekir. Şikayetin nedenini ve ilgili dokümanları içeren 

doğrudan Ombudsman adına yazılmış sıradan bir mektup yeterlidir. Başvuru 

şekli diğer mekanizmalara kıyasla çok kolay ve masrafsızdır.  

• Ombudsman her başvuru ile tek tek ilgilenir: Mesela Ombudsman bir şikayet 

asılsız olsa bile, şikayetçiye cevap vererek neden asılsız olduğunu açıklar, 

veya şikayet denetim alanı dışında ise, şikayetçiye başka ne gibi yollara 

başvurabileceğini açıklar. Her başvuru ile tek tek ilgilenir.  

• Medya ile aktif ilişkisi vardır: Ombudsman’ın özellikle kendi inisiyatifi ile 

başlattığı araştırmalarda, basında özellikle idari organlar hakkında çıkan 
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haberler, televizyon ve radyo programları büyük rol oynar. Ayrıca medyanın 

Ombudaman’ın ilgilendiği bazı ihtilaflı vakalara yer vererek kamu oyunun 

dikkatini çekmesi Ombudsman’ın faaliyetleri üstünde bir çeşit kontrol 

oluşturur.(Işıkay) 

3.2.Ombudsmanlığın Avrupa Birliği İçinde Uygulanış Biçimleri 

İsveç'te ombudsmanları 4 yıllık süre için parlamento seçiyor. Ombudsmanlar 

yılda bir kez parlamentoya rapor sunuyor. Bunlar yasaların yeniden düzenlenmesinde 

yardımcı oluyor. Ombudsmanlar herhangi bir yasa ihlali ve makam istismarı 

konularında şikâyetleri inceliyorlar. Ombudsman ceza veremez, avukat değildir, 

yaptırıma gidemezler, sadece ilgili makamın dikkatini çekerler ve kamuoyunu 

bilgilendirirler. Suçu kamuya açarlar, bu İsveç'te çok etkilidir. Yaptırım, 

ombudsmanın saygınlığında ve kamuoyunun duyarlılığında oluşur. İsveç'te 

ombudsmanlık bir "paye" bir "rozet" bir "hamili kart" ve bizdeki gibi bir "makam" 

değildir. Ombudsman, devlet ve kamu yapısında  

a) Şeffaflık,  

b) Hakkaniyet ve adalet,  

c) Hesap verme alışkanlığı yaratır, buna katkı sağlar.  

İsveç'te ombudsmanlar 

 1) Ayrımcılık ombudsmanı Bir fabrikada çalışan bir işçiye etnik özelliği dolayısıyla 

işveren tacizde bulunur. Mahkemeye gitmeden önce işçi ombudsmana gider, işveren 

işçiye 250.000 kron tazminat öder, taraflar sulh olur. Başörtüsü taşıdığı için 

belediyeye bağlı diş kliniğine alınmayan Müslüman bir kadının ombudsmana yaptığı 

şikâyet üzerine klinik kadına aylık ücretini tazminat olarak öder. Ayrıca, kadının 

klinikte 8 ay çalışması kabul edilerek, böylece sulh sağlanabilir. Kadın yargıya gitse 

çok zaman geçecek ve bu kadar tazminat da alamayacaktı.  

2) Kadın-erkek eşitliği ombudsmanı Orebro kenti belediyesine bağlı hastanelerde ebe 

olarak görev yapan kadınların klinik mühendislerinden 2-3 bin kron düşük ücret 
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almalarını "ücret ayırımcılığı" olarak kadın-erkek eşitliğine aykırı bulan ombudsman, 

iş mahkemesine dava açar ve konu Lüksemburg AB Mahkemesi'nin takdirine 

bırakılır. Dava devam etmektedir 

3) Basın ombudsmanı Stockholm'de yayınlanan dört büyük gazete 62 Neo-Nazi'nin 

resim ve adlarını yayınlamıştır. Bu kişilerden 10 tanesi basın ombudsmanına 

başvurmuş ve gazeteleri basın etiğine aykırı hareketten şikâyet etmiştir. Se/Hör 

Dergisi'nde bir hanım sanatçının çok uzaktan çıplak resmi çekilerek, dergide 

yayınlanması üzerine dergi, basın ombudsmanına şikâyet edilmiş ve bayan sanatçı 

haklı bulunmuştur. Burada görüldüğü üzere ombudsman bizde öne sürüldüğü gibi 

hakem değil, müfettiş değil, avukat hiç değil, çünkü yaptırım gücü ve yetkileri kısıtlı, 

bu yüzden Fransızlar ona aracı anlamına gelen "mediateur" diyorlar, İsveç'te, 

ombudsmanın anlamı da "aracı". Ombudsmanın anlayışı basın sektörüne de yansıdı. 

Zira, basın için en büyük kaygı, kendisi zaten kamu adına yürütme, yasama ve yargı 

gibi temel alanlardaki uygulamaları izlemek ve toplumsal alandaki tüm gelişmeleri 

halk adına halka ve yönetimlere bildirmek olan basını kim, nasıl denetleyecek, basın 

hiç hata yapmaz mı? Basın hata yaparsa, bu hataları kim ele alıp, haksızlıkları 

sergileyecek ve önlem alınmasını sağlayacak. Tabii ki ombudsman. İsveç, 

ombudsmanın önemini kavradı İsveç'te ombudsmanlar önde gelen hukukçular 

arasından seçiliyor, bunlar ayrıca toplumun kabul ettiği saygın kişiler. Bunların 

başlıca görevleri, özellikle temel hak ve özgürlükler, güvenlik ve mülkiyetle ilgili 

konuların ve bürokrasinin harfiyen uygulanmasını sağlamak, bunun için her türlü 

şikâyetleri dinlemek, bilgi toplamak ve bunları değerlendirmek ve kamu düzenine 

yardımcı olmak. Bunların suç duyurusunda, bulunma veya bürokraside disiplin 

önlemleri önerme yetkileri de var. Ombudsman kurumu İsveç'te, "Güçsüz, mağdur 

ve kendisini resmi dairelere ve özel güçlü şirketlere ve kuruluşlara karşı yalnız 

hisseden bireylerin haklarını savunmak için oluşturulmuştur." Bu amacı ve ilkeleri 

ile ombudsman vatandaş-kuruluşlar arasında "aracı"dır ve çok başarılıdır  

1992 Maastricht Avrupa Birliği Anlaşması çerçevesinde; Ortaklık yaşamının 

demokratikleştirilmesi süreci içerisinde ortaklık kurumlarının saydamlığı sağlayarak 

yurttaş ile bu kurumlar arasındaki güven ilişkisini güçlendirmeyi, ayrıca yurttaşın 
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şikayetlerini kabul ederek ortaklık kurumlarının demokratik işlemesinde yurttaşa 

yardımcı olmayı amaçlayan Avrupa Ombudsmanı kurulmuştur. 

           Avrupa Ombudsmanı; Avrupa Parlamentosu tarafından atanır. Avrupa Adalet 

Mahkemesi ile aynı statüdedir. Şikâyet üzerine görevlerini yapmaya başlarlar. Adalet 

Mahkemesi ilk derece mahkemelerinin yargı işlemleri haricinde tüm işlemlerle ilgili 

şikâyetleri araştırabilirler. Araştırma sonuçları rapor halinde Avrupa Parlamentosuna 

sunulur. 

Avrupa Birliği dâhilinde meydana gelecek ve özel sektörle ilgili 

anlaşmazlıklar için oluşturulan Toplum Ombudsmanı; yasal işlemlerin Avrupa veya 

ulusal mahkemelerin hangisinde görüleceğine karar vermekte şikâyetleri inceleyerek 

bireylere gerekli düzeltmeleri uygun bir şekilde nasıl yapacakları konusunda 

tavsiyelerde bulunmaktadır. 
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4.BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE YOLSUZLUK VE OMBUDSMANLIK 

4.1.Türkiye’de Yolsuzluğun Nedenleri ve Boyutları 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te "yolsuzluk" kelimesi "Bir görevi, bir yetkiyi 

kötüye kullanma"'ya karşılık olarak almaktadır. Dünya Bankası yolsuzluğu, "Kamu 

gücünün özel çıkar için kullanılması" şeklinde tanımlamıştır.  

4 Ocak 1999 tarihli Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Özel Hukuk 

Sözleşmesi'nin 2 nci maddesinde yolsuzluk; "...doğrudan doğruya ya da dolaylı 

yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya 

gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol 

açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, 

verilmesi ya da kabul edilmesi"  şeklinde tanımlanmıştır. 

 

 Birleşmiş Milletler Bölgeler Arası Suç ve Adalet Araştırmaları Enstitüsü 

(UNICRI)tarafından yolsuzluk; "kamu ve özel kuruluşların karar verme 

mekanizmalarındaki yozlaşma ve bozulma" şeklinde özel kesimi de kavrayacak 

şekilde tanımlanmıştır. Uluslararası Saydamlık Örgütü ise sadece kamu değil özel 

kesimdeki yolsuzluğu da dikkate alan daha genel tanımlar yapmayı tercih etmiştir.  

 

 Akademisyenlerce farklı yolsuzluk tanımları yapmaktadır. Pek çok tanımlama 

çabalarına rağmen, yolsuzluğu tüm unsurları ile kapsayan, evrensel olarak kabul 

görmüş tek bir tanım bulunmamaktadır. Nitekim yolsuzlukla mücadele alanında en 

önemli uluslararası belge olan Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 

hazırlık aşamalarında da genel bir yolsuzluk tanımına ulaşılamamış; bunun için 

Sözleşmede yolsuzluk tanımı yerine temel yolsuzluk fiil ve tiplerinin listelenmesi 

yöntemi seçilmiştir. Türk hukukunda da "yolsuzluk" tanımı veya bu adda bir suç 

yoktur. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanununda yolsuzluk ayrı bir suç olarak değil, bir suç kategorisi olarak ele 

alınmıştır. Kanun, aslında bir yolsuzluk türü olan rüşveti ayrıca ifade etmiştir. 
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Genel etik yaklaşım açısından yolsuzluğun büyüğü küçüğü olmaz. Her ikisi de 

kişideki ve toplumdaki yozlaşmayı, bozulmuşluğu, kokuşmuşluğu içerir. Ancak 

ekonomik, hukuki, siyasi ve toplumsal alanda doğurdukları sonuçlar açısından böyle 

bir ayrım söz konusu olmaktadır.Büyük yolsuzluktan kasıt, hükümet dahil kamu 

yönetiminin üst seviyelerine sirayet etmiş devlet yönetimini, hukukun üstünlüğünü 

ve ekonomik istikrarı önemli derecede erozyona uğratan yolsuzluklardır(i). Bu 

yolsuzluklar nedeniyle ilgililerin elde ettiği menfaatler bazen inanılmaz boyutlara 

ulaşabilir. Aşağıda, zimmet, rüşvet ve benzeri yolsuzluk fiillerini işleyen kişilerin 

sadece yurt dışındaki bankalara transfer ettikleri rakamlar yolsuzluk rakamlarının 

hangi boyutlara ulaşabileceğini göstermesi açısından önemlidir. 

 

Yolsuzluk Yeni Bir Olgu mudur? 

 

Yolsuzluk günümüze has bir olgu değildir. Devlet denen soyut kavramın 

kurumları ile tecessüm ettiği günden bu yana değişik türde yolsuzlukların da var 

olduğunu söylemek yanlış olmaz. Weber'e göre devlet, meşru güç kullanma tekelidir. 

Devletin bu tekeli elinde bulundurması nedeniyle bir takım rantlar ortaya 

çıkmaktadır ve rantın olduğu her yerde rüşvet ve yolsuzluk vardır(ii).Osmanlı 

Devletinin en ihtişamlı dönemi olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman döneminde 

üç akçelik maaşını alamayan Fuzuli'nin "Selam verdim rüşvet değildür deyu 

almadılar/Sualime cevaptan gayri nesne vermediler." şeklindeki yolsuzluğun en 

yaygın görünen türü olan rüşvete karşı serzenişini dile getiren dizeleri konuya ilişkin 

çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. Osmanlı Devletinin çöküş dönemine tekabül eden 

19. yüzyılda ise rüşvetin yaygınlaştığını ve bu yüzden, padişah da dahil, Bab-ı 

Ali'deki üst düzey yöneticilerin aşağıdaki yemini ettikleri ve bu yeminin taşradaki 

memurlarca da halkın önünde tekrarlandığına şahit olunmuştur. Yemin metni 

şöyledir(iii):"Padişahıma ve devlet-i aliyelerine sadakatten ayrılmayacağıma ve 

padişahımın ruhsat-ı seniyesi ile kabulü mecaz olan hedayayı resmiyeden başka 

memnu olan hediyeleri kabul etmeyeceğime ve emval-i miriyeyi irtikab ve telef 

etmeyip kimseye ettirmeyeceğime ve lüzum-u hakikisi tebeyyün etmedikçe hazine-i 
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miriyeden masraf yaptırmayacağıma ve hazine-i miriyeye ait hiçbir nesneyi zatım 

için kullanmayacağıma ve mücerret hatır için memur istihdamına lüzum 

görmeyeceğime vallahi .." Yemin metninin bugünkü Türkçe ile ifadesi ise 

şöyledir(iv):"Padişahıma ve Devlete sadakatten ayrılmayacağıma, hangi ad altında 

olursa olsun rüşvet almayacağıma, kabulü yasak olmayan hediyeler dışında kalan 

yasak hediyeleri kabul ve Devlet malını irtikap ve ziyan etmeyeceğime ve kimseye 

de ettirmeyeceğime, mutlaka icap etmedikçe Devlet hazinesinden masraf edilmesine 

meydan vermeyeceğime ve sadece hatır-gönül için memur kullanmayacağıma ve 

kullanılmasına lüzum görmeyeceğime vallahi billahi ile Kur'an-ı Kerim'e el basarak 

yemin ederim." 

 Yolsuzluğun, çok eskiye dayanmasına karşılık, son yıllarda yolsuzluk ve 

bunun etkileri konusuna ilginin giderek arttığı görülmektedir. Gittikçe artan bu 

ilginin ardında, 1990'lardaki ekonomik ve politik gelişmelerle birlikte başta rüşvet 

olmak üzere yolsuzluğun yaygınlaşarak zirve noktasına ulaşması bulunmaktadır. 

Yoksa bu durumu medyadaki gelişmeler neticesinde çok eskilere dayanan bir 

olgudan daha fazla haberdar olma şeklinde açıklamak tatmin edici olmayacaktır(v). 

1960' lı yıllardan bu yana devletin ekonomideki artan rolü ve birçok ülkede yaşanan 

ekonomik dönüşüm, küreselleşme, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve buna 

paralel olarak kara para aklama imkanlarının artması, organize suç örgütlerinin her 

geçen gün büyümesi ve sınır tanımaz bir nitelik kazanması yolsuzluğun son yirmi 

yılda hızlı bir ivme kazanmasına ve yaygınlaşarak küresel bir nitelik almasına neden 

olmuştur. Yolsuzluğun kazandığı bu yeni nitelik uluslararası alanda da bu tehdit ile 

mücadele için yeni girişim, sözleşme ve oluşumları gündeme getirmiştir. 

 

Yolsuzlukla Mücadele Neden Önemlidir? 

 

Yolsuzluğun ortaya çıkardığı sonuç, sadece kamu gücünü kötüye kullanan 

görevlinin elde ettiği özel çıkarla sınırlı değildir. Yolsuzluk, toplumun her alanında 

önemli sorunları da beraberinde getirir. Örneğin, yeterli şartları taşımadığı halde 

rüşvetle alınan inşaat ruhsatı sadece ruhsatı veren makamla ruhsatı talep eden kişi 

arasında sonuç doğurmaz. Şartları taşımadan yapılan inşaatın düşük şiddetli bir 
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depremde veya bazen kendiliğinden çökmesi durumunda ortaya çıkan mal ve can 

kaybı aslında doğrudan yolsuzluğun sonucudur. Örneğin yargıya sirayet etmiş 

yolsuzluk, suçluların cezalandırılmaması, adalet duygusunun zedelenmesini, 

dolayısıyla kişilerin hukuk dışı yollara sapmasına neden olur. En temel kurumlara 

olan inanç zayıflar. Siyasetin ve siyasetçilerin yozlaşması sonucu ise, halkın 

iradesinin yerini, çeşitli güç çevreleri alır. Dolayısıyla yolsuzluk sadece rüşvete konu 

değer veya zimmete geçirilen kamu kaynağı gibi unsurlarla sınırlı olmayan, 

ekonomik, siyasi, hukuki ve toplumsal açıdan derin sonuçları olan bir olgudur. Bu 

nedenle yolsuzlukla mücadele, aynı zamanda yoksullukla, adaletsizlikle mücadeledir. 

Demokratik kurum ve kuralların işlediği, hukukun hakim olduğu müreffeh bir 

Türkiye için yolsuzlukla mücadele ön şarttır. 

Yolsuzlukların Nedenleri ve Sonuçları 

World Bank’a göre Çürümenin en kısa tanımı “özel menfaatleri için kamu 

gücünün istismar edilmesi”dir. Burada özel kişi sadece bir kişi değil bir kabile, bir 

grup, bir parti, bir aile vb. olabilir. Çürüme birkaç şekilde olabilir (Tanzi,1998); 

- Bürokratik,  

-Maliyet azaltıcı veya fayda artırıcı şekilde olabilir, 

-Rüşvet teklif etmek veya rüşvete muhatap olmak, 

-Zorla yapılması veya anlaşmalı., 

-Merkezi veya ademi merkezi, 

-Öngörülmüş veya keyfi olabilir, 

-Nakit şeklinde  veya nakit dışı olabilir. 

Çürümeye sebep iki tür faktörden bahsedilebilir; direk faktörler ve dolaylı 

faktörler: Direk faktörler; ekonomi alanında Nobel alan G.Becker, “devletten 

vazgeçtiğimiz zaman çürümeden de kurtuluruz”* şeklindeki ifadesinin doğruluk payı 
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yüksek de olsa, devletin etkin olduğu İskandinav ülkeleri ve Kanada da yolsuzluk en 

düşük seviyede seyretmektedir. Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde yolsuzluk en 

üst düzeydedir. Direk faktörler arasında düzenlemeler ve yetkiler(işyeri ruhsatı 

almak, vergi vermek, araba alımı, emlak kaydı vb gibi), vergileme, harcama kararları 

(yatırım projelerinin kabulünde alınan komisyonlar), Piyasa fiyatlarının altında mal 

ve hizmet temin etmek, partilerin finansmanı  gibi faktörler yolsuzluğu artıran 

birincil sebepler arasında zikredilebilir. Yolsuzluğa sebep dolaylı faktörler 

arsından,bürokrasinin kalitesi, kamu sektöründeki ücret seviyesi,ceza sistemi, 

kurumsal kontroller, şeffaflık, liderlerin örnek davranışları sayılabilirler. 

Yolsuzluk tercihleri saptırdığı için zararlıdır. Kamusal alandaki kararların 

çoğu kamusal mallar için alınmaktadır. Kaynakların etkin kullanımı hükümetin 

güvenilirliği ve etkinliği için gereklidir. Kamu menfaati yerine küçük kişisel 

çıkarların peşinde koşmak, geniş toplum kesimleri üzerine önemli bir maliyet 

yüklemektedir (Tanzi, 1997). Bu noktada şu örnekler verilebilir:Kamusal edinim 

sürecinde eğer yolsuzluk varsa vergi verenlerin parası gereksiz projelerin 

finansmanında kullanılır. Mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki maliyetlerin artışıyla 

ekonomik hayat zarar görür. Ekonomik olarak sürdürülebilirliği ve uygunluğu 

olmayan verimsiz yatırım projelerinin desteklenmesiyle ülkenin hemen her alandaki 

standartları düşer. Ayrıca o ülkenin bağımlılığı ve yoksulluğu artar. Son ekonomik 

araştırmalar yüksek seviyedeki yolsuzlukla ekonomik büyüme arasında tersine bir 

ilişki olduğunu göstermiştir (Mauro,  1995). Ayrıca yasal olmayan ödemeler hem 

maliyetleri arttırmakta hem de kamusal mal ve hizmetlerin kalitesini %30 dan 

%50’ye varan oranlarda azaltmaktadır (Wade, 1982). 

Yolsuzluktan elde edilen paralar yatırım olarak ülkede kalmaz, ya yabancı 

bankalara transfer edilir ya da kişisel tüketim tercihleri için kullanılır. Özetlemek 

gerekirse, yolsuzluk maliyetlerini iki temel alanda toplamak olasıdır. 

Kaynak israfı olarak yolsuzluk; Eğer yolsuzluk rüşvet şeklinde ise, bu 

kamusal amaçlar için elde edilebilir toplam miktarın azalmasına yol açar.Yolsuzluk 

verimlilik çabalarında önemli kayıplara neden olur (rüşvet beklentisi memurlar 
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arasında yapay bir savsaklamaya ve kırtasiyeciliğe yol açar).Yolsuzluk kamusal 

idarenin fiyatlarını yükseltir. 

Tahsisat çarpıklığı açısından; Yolsuzluk kararların insan ihtiyacına göre değil 

de parasal ağırlıklarına göre alınmasına neden olur. Bir rüşvet anlaşması kamu 

sektörü amaçlarında başarısızlığı temsil eder. Örnek oluşturan olumsuz davranışlar 

başarısızlığa yol açar. Hükümetteki yolsuzlukların insanlar tarafından fark 

edilmesiyle kurumsal otoriteye karşı saygı azalır ve hükümet meşruluk temelini 

yitirir. Eğer üst düzey politikacılar ve bürokratların yaygın olarak yolsuzluk 

yaptığına inanılıyorsa kamuoyu bunun gerçeklik derecesini çoğu zaman 

düşünmeyecektir. 

World Development Report 1997’ye yolsuzluğa yol açan faktörler şunlardır; 

Kamu çalışanlarının geniş takdir yetkilerinin bulunması buna karşılık dar bir 

sorumluluk alanlarının olması. Politik çevrenin uygun olmaması yani çarpıtılmış 

fiyatlar. Kontrollerin ve dengelerin olmaması, (yani, parlamento da dahil yolsuzlukla 

mücadele edecek kurum ve kuruluşların zayıf olması).Uygulama mekanizmalarının 

zayıflığı (yani, yargı bağımsızlığının olmaması, davacı kurumların 

zayıflığı).Yolsuzluktan sağlanan faydanın verilecek ceza sonuçlarından daha büyük 

olduğu yerlerde (yani kamu ücretlerinin düşük olması durumu) yolsuzluk daha yoğun 

olur. 

Bu çalışmada verileri kullanılan ICRG 1982 yılından itibaren 117 ülke için 

politik risk, finansal risk, ekonomik risk ve bileşik risk oranlarını yayınlanmaktadır. 

Özel bir yatırım risk kurumudur. ICRG ölçümlerinde yolsuzluk değişkenlerden 

birisidir ve politik risk hesaplanırken %6, bileşik risk hesaplanırken %3’lük bir 

değere sahiptir. Çalışmada verileri kullanılan bir diğer kurum sloganı “Yolsuzluğa 

karşı küresel koalisyon”olan TI uluslararası sivil bir organizasyondur ve kendini 

bütün ülkeleri kapsayacak şekilde yolsuzlukla mücadeleye adamıştır.( Maliye Teftiş 

Kurulu) 
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     4.2.Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Yolsuzluk 

Yerel yönetimlerde yolsuzluk iddiaları son yıllarda en çok güdeme gelen 

konular arasındadır. Yerel yönetimlerde üç alanda yolsuzluğun daha da yaygın 

olduğunu görürüz. Bunlar imar, ihale ve işe alım alanlarındaki yolsuzluklardır. 

Bugün uygulamada kararlar az sayıda insanın katılımı ile alınıyor ise yolsuzluk 

dişlisinin tamburu hazır hale gelmiş demektir. Bir de son dönemde yapılan kamu 

denetim yasa değişiklikleriyle, merkezi denetim etkisizleşmiş veya yetersizse 

yolsuzluk dişlisinin çalışma düzeni tamamlanmış demektir. Bu çarkı yok edebilmek 

için yapılacak tek iş, demokratik denetim mekanizmalarını kurmak ve işletmektir. 

Şüphesiz ki mekanizmaların kurulması için bazı yasal düzenlemeler gerekebilir. 

Ancak iç çalışma düzeni oluşturma bakımından kısmi özerkliğe sahip yerel 

yönetimler, meclislerinden çıkaracakları yönetmeliklerle yolsuzlukları önleyici bazı 

mekanizmaları kurabilirler. Bu yazıda sadece imar yolsuzluklarını önlemek için 

uygulanabilir bazı önerileri ele almak istiyorum.  

Turistik kentlerde yüksek  

Özellikle imar rantları, nüfusu 50 binin üstündeki kentlerde ve turistik 

kentlerde daha yüksektir. Bunların çoğunun uygulama imar planları 50-60 yıl önce 

merkezi idarece yapılmıştı. Yapım sırasında öngörülen kent vizyonları, toplumun 

yaşam anlayışları ve gereksinimleri de bugüne göre çok değişti. Ayrıca 1985ten 

sonra belediyelerce yapılan plan değişiklikleri bütünsellikten uzak, parsel ölçeğinde 

yapıldı.  

Bu değişen konseptlere göre kentlerin planlamaları ele alınmalıdır. Yapılacak 

yasal bir düzenleme ile belediyelerin revize imar planlarını iki üç yılı aşmayacak bir 

süre içersinde yapmaları zorunlu hale getirilmeli ve bu planlar yapılmadan uygulama 

imar planlarında değişiklik yapma yetkileri askıya alınmalıdır.  

Plan değişiklikleri...  

İmar plan değişikliklerinin çoğu, toplumsal gereksinimlerden çok, arsa 

sahiplerinin isteği ile yapılmaktadır. Bazı kentsel gelişmeler bu istekleri haklı da 

kılabilir.  
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Ancak herkesin kabul etmesi gereken: Kentsel rant, parselin yarattığı bir değer 

değildir, kamu yatırımlarının ve hareketlerinin oluşturduğu bir değerdir. Kamunun 

yarattığı bu değerden bugün ne kamu ne de kent hak almakta, rant parsel sahipleri ve 

karar veren yöneticilerce paylaşılmaktadır. Bu paylaşım bazen dostluk, bazen siyaset 

yandaşlığı adına tek taraflı kullanılırken; çoğu zaman da rantın kişiler arasında 

paylaşımı olarak ortaya çıkmaktadır. Ne şekilde olursa olsun kamunun oluşturduğu 

bir değerin, kamudan alınan güçle, kişi çıkarları için kullanılmasıdır ve bunun adı 

yolsuzluktur.  

Sürdürülebilir bir planlama anlayışına göre planlarda değişiklik yapmak 

kaçınılmazdır. Böyle bir gereksinim ortaya çıkarsa, planlamanın bilimsel ölçütlerine 

bağlı kalınarak yapılacak değişiklik sonucu ortaya çıkacak rant, vergi konusu 

yapılmalı ve kamu hakkını almalıdır. Kentin kendi gereksinimleri için kullanılacak 

bu değeri en yakın denetleyecek olan da gene kent halkı olacaktır.  

Yetki yasadan  

Yerel yönetimler, yukarıda belirtmeye çalıştığım önlemlerin alınmasını 

beklemeden, yolsuzlukların önüne geçebilecek bazı mekanizmaları, yasadan aldıkları 

yetkiyle kendileri de kurabilirler. Örneğin; imar ile ilgili tekliflerin ilk görüşüldüğü 

komisyonlara meclis dışından kişilerin katılması, oy vermeksizin görüş belirtmeleri 

yasa gereğidir. Komisyonlarda herkesin oy hakkını istemek demokratik bir 

beklentidir. Ancak bugün bu olanak yoktur.  

Bunu aşabilmek için oy hakkının olduğu daha çok kişinin katılacağı alt 

komisyonlar kurulabilir. Karar verecek meclis üyeleri kendilerinin de yer aldığı alt 

komisyon kararlarına uyacaklarını önce vaat edebilir. Bu bir demokratik irade 

sınırlaması değil, daha çok katılımcının iradesinin temsilini üstlenen demokratik bir 

tavırdır. Kaldı ki imar konuları siyasi yönden çok, teknik yönlerin daha öncelikli 

olduğu konulardır.  

Ayrıca komisyon kararları ve raporları STKlere, halka dağıtılabilir ve web 

sayfasında yayımlanabilir. Komisyon kararları bir ay sonraki meclis toplantısında 

görüşülerek halkın yapılacak değişikliklerle ilgili tepkilerine zaman tanınabilir. Bu 

ve buna benzer daha birçok katılımcı öneri geliştirilebilir. Bu mekanizmaları kurmak 

için belediye meclislerinin çalışma yönetmelikleri çıkarması yeterlidir. Bu ve buna 
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benzer düzenlemeler ve yasa ile getirilecek yeni denetim olanakları, imar alanında 

dönen yolsuzluk dişlilerinin büyük bir kısmının kırılmasına yol açar. (Mali Klavuz 

Dergisi) 

 

4.2.1.Türkiye’de Ombudsmanlığın Uygulanabilirliği  ve Ombudsmanlığın 

Uygulanması İçin Türkiye’de Yapılan Çalışmalar 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 2nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti, 

insan haklarına saygılı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasamız, 

5nci maddesinde de devletin temel amaç ve görevlerini belirtmiştir. Buna göre, 

“Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 

ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun 

refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal 

hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, 

ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının 

gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” 

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, bu görevleri “kamu hizmeti” dediğimiz 

işleri yürütmekle yerine getirirler. Ancak devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, bu 

görevlerini yerine getirirken, her şeyden önce hukuk devletinin gereği olarak 

hukukun sınırları içerisinde kalmak zorundadır. Öte yandan kamu hizmetlerinin 

toplum için en iyi, en yararlı, en verimli ve en rasyonel biçimde yerine getirilmesi 

gerekir. Bu bakımdan, bir yandan devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin, başka bir 

deyişle, idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetimini sağlamak, 

öbür yandan bu hizmetlerin verimli, yararlı, rasyonel biçimde yürütülmesini 

denetlemek üzere, çeşitli türde denetim mekanizmaları ortaya çıkmıştır. Bu 

mekanizmaların bir bölümü, idarenin yargısal denetimi olarak adlandırılır. Diğer bir 

bölümü ise, genel olarak yargı dışı denetim olarak ifade edilir. 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 125nci maddesine göre, “İdarenin her türlü 

eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” Bunun ancak belirli istisnaları vardır. 

Bu arada idarenin eylem ve işlemlerinden dolayı zarara uğrayan vatandaşların bu 
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zararlarının giderilmesi de, yine hukuk devletinin bir gereğidir. İdarenin hukuka 

uygun çalışmasını denetlemek, bu seminerin konusu dışında kalmaktadır. Zaten idarî 

yargı da, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemekle sınırlıdır. 

İdarenin yargı dışı denetimine gelince, bundan ne anlaşılması gerekir? İlk 

olarak, idarenin yargı organı niteliği taşımayan kurumlarca denetlenmesi 

anlaşılabilir. İkinci olarak, idarenin yargısal usullere bağlı olmadan denetlenmesi 

anlaşılabilir. Üçüncü olarak, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluktan başka 

ölçülerle değerlendirilmesi anlaşılabilir. Örneğin idarî işlemlerin yerindeliği 

araştırılabilir; idarî işlemler, verimlilik açısından ya da hizmetin kalitesi açısından 

değerlendirilebilir. İdarenin yargı dışı denetimi dediğimiz zaman, bütün bunlar söz 

konusu olabilir. 

Bu arada başka bir noktaya da değinmek gerekir. “İdarenin yargı dışı 

denetimi” dendiği zaman, bu seminerin konularından biri olarak, her halde siyasal 

denetim söz konusu olmayacaktır. Siyasal denetim ya da parlamento denetimi, 

Anayasamıza göre soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis 

soruşturması biçiminde yürütülen ve genellikle siyasal sonuçları olan, örneğin 

hükümete güven veya güvensizlik biçiminde sonuçlanabilen denetim yöntemleridir. 

Seminerin bu bölümünde bu konuların dışında kalan yargı dışı denetim yöntemleri 

üzerinde durulacaktır.  

Yargı dışı denetim yollarından bazılarının, Anayasamızda belirtildiğini 

görüyoruz. Bunlardan biri Devlet Denetleme Kurulu’dur. Anayasamızın 108nci 

maddesine göre, “İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 

yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla” bir Devlet Denetleme 

Kurulu kurulmuştur. Bu Kurul, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşlarında, hatta kamuya yararlı dernek ve vakıflarda ve her 

düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında inceleme, araştırma ve denetleme 

yapabilir. Kurul üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanır. Bu Kurulun başlangıçta 

seminerin konusunu oluşturan “ombudsman” kurumu olarak düşünüldüğü 

anlaşılmaktadır. Fakat Kurulun gelişmesi, bir “ombudsman” kurumu gelişmesi 

yönünde olmamıştır. Kurulun çalışmaları, Cumhurbaşkanınca verilen belirli 
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görevlerin yerine getirilmesi, belirli araştırmaların yapılması ile sınırlı kalmıştır. 

Çünkü bu Kurul, sadece Cumhurbaşkanı tarafından verilen inceleme görevlerini 

yerine getirmektedir ve bağımsız da değildir. Kurul, 1982 Anayasası’ndan önce 1981 

yılında 2443 sayılı Kanunla kurulmuş; 1982 yılında anayasal bir kurum haline 

getirilmiştir.  

Anayasamızda en eski anayasalarımızdan beri yer alan bir hak vardır: Dilekçe 

hakkı. Anayasanın 74ncü maddesine göre, “Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile 

ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.” TBMM Dilekçe Komisyonu’nun 

çalışmalarına bakıldığında, ombudsmanın fonksiyonlarını belirli ölçüde yerine 

getirdiği görülmektedir. Burada vatandaşların kendi sorunları veya kamu yönetimi ile 

ilgili dilek ve şikâyetlerinin, bağımsız bir komisyon tarafından, Meclis’in bir organı 

tarafından incelendiği görülür. TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların dilek ve 

şikâyetleri ile ilgili kararlarını, bu arada incelenebilir nitelikteki dilek ve şikâyetler 

üzerine ilgili makamlar nezdinde yapılan girişimlerin sonuçlarını milletvekillerine 

dağıtılan periyodik yayınlarla açıklar. Bu da, Meclis bünyesinde sürekli bir komisyon 

tarafından ombudsman fonksiyonlarından, işlevlerinden bazılarının yerine 

getirildiğini gösterir. 

Anayasamızda yine yargı dışı denetim yöntemleri olarak nitelenebilecek 

başka düzenlemeler de vardır. Bunlardan biri, Anayasanın 160ncı maddesine göre 

bütün genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarının Türkiye 

Büyük Millet Meclis adına Sayıştay tarafından denetlenmesiyle ilgilidir. Gerçi 

Anayasamızda Sayıştay, yüksek yargı organları arasında yer alır. O nedenle Sayıştay 

denetiminin bir çeşit hesap yargısı, muhasebe yargısı niteliği taşıdığı söylenebilir. Bu 

arada sorumluların hesap ve işlemleri hakkında karar verme söz konusudur. Bu yönü 

ile bir yargı denetimi niteliği taşıdığı da söylenebilir. Ancak Sayıştay’ın yaptığı 

denetimin bir bölümü, yargı dışı bir denetim niteliğindedir. Böylelikle Sayıştay’ın 

yaptığı görevin yargı benzeri bir denetim niteliğinde olduğu ifade edilebilir. 

Diğer bir düzenleme, kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi ile ilgilidir. 

Gerçi Anayasanın 165nci maddesinde, kamu iktisadî teşebbüslerinin, Türkiye Büyük 



77 
 

 
 

Millet Meclisi’nce denetlenmesinden söz edilir. Bu denetimin nasıl yapılacağının 

kanunla düzenleneceği belirtilir. Uygulamada bu denetim, Başbakanlık Yüksek 

Denetleme Kurulu’nun yaptığı incelemeler sonucunda düzenlediği raporlar üzerinden 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu’nca yapılır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetimi, daha çok, verimlilik denetimi 

niteliğindedir. 

Sözü edilen bu denetim yolları, doğrudan doruya Anayasamızda öngörülmüş 

olan denetim yollarıdır. Bunların yanında, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalarla 

üzerine aldığı yükümlülüklerden doğan bazı denetim mekanizmaları vardır. Onlara 

uluslararası kuruluşlar çerçevesinde yapılan denetimleri de ekleyebiliriz. Örnek 

olarak Türkiye, İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsanî veya Küçültücü Muamele 

ve Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile İşkencenin ve Gayri İnsanî veya 

Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni kabul 

etmiştir. Bu çerçeve içerisinde Türkiye’de uluslararası denetimler yapılmaktadır. 

İşkencenin önlenmesi komiteleri, düzenli olarak veya zaman zaman Türkiye’ye 

gelirler ve karakollarda, hapishanelerde incelemeler yaparlar. İnceleme sonuçlarını 

raporları ile ifade ederler. 

Tabiî, bu arada, yönetimin kendi bünyesinde yaptığı iç denetimler vardır. 

Örneğin Başbakanlık ve bakanlıkların teftiş kurullarınca yürütülen denetimler 

böyledir. Bunlar da yargı dışı denetim örnekleridir. 

Öte yandan 1990 yılında 3686 sayılı Kanunla TBMM İnsan Haklarını 

İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyonun insan hakları açısından 

ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamaları incelediğini, insan hakları ihlâlleri 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; yine ombudsmanın bazı fonksiyonlarının bu 

Komisyonda toplanmış olduğu görülür.  

Öte yandan bir hükümet kuruluşu olan İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu 

da, belirli ölçüde insan hakları ihlâlleri ile ilgili şikâyetleri ilgili makamlar nezdinde 

takip ettiği, incelettiği, soruşturduğu ve sonuçlandırdığı ve gerekli yasal 
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düzenlemeleri önerdiği ölçüde yine ombudsman fonksiyonlarından bazılarını yerine 

getirmektedir.  

Bütün bunlarla “Türkiye’de zaten ombudsman kurumu vardır” demek yanlış 

olur. Eğer öyle olsaydı, yeni bir ombudsman kurumu çalışması yapılmazdı. Biraz 

önce anlatılan kurul ve komisyonlara benzer kurumlar başka ülkelerde de var. Ama 

onların yanında ayrıca adı “ombudsman” olan veya her biri ilgili ülkenin kendi 

özelliğine göre o kavramı ifade eden terimlerle adlandırılan bir kurum vardır. 

Seminerin asıl konusunu oluşturan “ombudsman” kurumu üzerinde durmak gerekir. 

Türkçe’de ve değişik ülkelerde çeşitli adlarla adlandırılan bu kurum da, idarenin 

yargı dışı denetimini sağlamaktadır. 

.  Şimdi gelelim Türkiye'ye. Eğer Türkiye'ye ombudsmanlık gelirse, bu kurum 

hangi alanlarda başarılı olur diye düşünecek olursak, şu sonuçlara ulaşabiliriz. * Kötü 

yönetimin olduğu alanlar, * Bürokratik engellerin yoğun bulunduğu kurumlar, * 

Direkt ve endirekt yolsuzlukların yapıldığı alanlar, * Yargıda uzun süren davalar, * 

Çözüm makamı belli olmayan uyuşmazlıklar, * Bağımsız ve tarafsız kurum isteyen 

anlaşmazlıklar, * Keyfiliğin hakim olduğu kurumlar, * Güçsüzün sesi olması gereken 

koşullar. Ombudsmanın çalışma çerçevesini makro olarak belirledikten sonra şimdi 

de mikro olarak bu alanları isimlendirelim. Banka ombudsmanı "Bankaları batmadan 

önce izliyor, batma trendleri olan bankalar böylece kliniğe alınıyor. Şu haliyle 

bankalar Türkiye'de bir denizaltı gibi bir anda batıyor..." Bu tür ombudsmanlar 

Kanada ve Yeni Zelanda'da başarılı çalışıyor. Maliye ombudsmanı Herkesin vergi 

vermesini, vergide adaleti, eşitliği, şeffaflığı sağlıyor. Trafik ombudsmanı Trafiğin 

tüm kaza risklerini uyarıyor. Türkiye'de her gün ortalama 30 kişinin öldüğü bu alan 

için ombudsman mutlak gerekli. Sağlık ombudsmanı Hastanelerin şeffaf, kurumsal, 

fonksiyonel işleyen yapılaşması için ombudsman gerekli. Bu tür bir ombudsman, 

Avusturya'da başırılı çalışıyor. Hapishane ombudsmanı İnsanların, hapishanelerde 

zihinsel rehabilitasyonu ve yeniden hayata kavuşturulması için bu ombudsmana 

ihtiyaç var. Bu tür bir ombudsman İngiltere'de başarılı çalışıyor. Diğer ihtiyacımız 

bulunan omdusmanlar  

* Kimsesiz çocuklar ombudsmanı, 
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 * Kadın hakları ve eşitliği ombudsmanı,  

* Hayvan hakları ombudsmanı, 

 * Eğitimde fırsat eşitliği ombudsmanı. 

 Sonuç Dünya ve özellikle kültür düzeyi gelişmiş ülkeler ombudsmanın yararlarını 

gördüler, bu sayede, 

 * Yargı rahatlıyor,  

* Kamu düzeni kuruluyor, 

 * Güçsüzler korunuyor, 

 * İnsan hakları ve özgürlüklere saygı geliyor,  

* Hukuka keyfi aykırılık sona eriyor,  

Ülkemizde Ombudsmanlık Kurumu Uygulaması- Kamu Denetçiliği Kurumu 

Ülkemizde Ombudsmanlık Kurumu; 59. hükümet döneminde kamuoyu 

gündemine 5521 sayılı Kamu Denetçiliği kurumu kanun tasarısı ile gelmiştir. 5521 

sayılı yasa mecliste kabul edilerek Cumhurbaşkanına gönderilmiş, Cumhurbaşkanı 

da bazı maddeleri tekrar görüşülmek üzere kanunu meclise geri göndermiştir. Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu 5548 sayılı yasa ile mecliste tekrar kabul edilerek 

Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Cumhurbaşkanının onaylamasıyla Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanının ve CHP’nin Anayasa Mahkemesine 

başvurusu üzerine kanunun geçici 1. maddesi nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı 

verilmiştir. 

Cumhurbaşkanının veto gerekçesinde özetle şu hususlar belirtilmektedir; 

5521 sayılı Yasa ile, gerçek ve tüzel kişilerin, "idare"nin her türlü eylem, 

işlem, tutum ve davranışlarıyla ilgili yakınmalarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin 

Anayasa'da belirtilen nitelikleri çerçevesinde, adalet anlayışı içinde, insan haklarına 

saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve 
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"idare"ye önerilerde bulunmak, bir başka deyişle "idare"yi denetlemek üzere Kamu 

Denetçiliği Kurumu oluşturulmaktadır.  

Yasa'da Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı'na bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli bir Kurum olarak 

düzenlenmiştir. Kurum'da bir Başdenetçi, en çok on denetçi bulunacak; Kurum, 

Başdenetçi tarafından yönetilip temsil edilecektir. Kurum, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı ile ilişkilendirildiği için, Yasa'da,  

- Kurum'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlı olduğu belirtilmekte, 

(m.4)  

- Başdenetçi ve denetçilerin seçimi ve görevden alma yetkisi Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Kurulu'na verilmekte, (m.11, 15)  

- Başdenetçi ve denetçilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 

andiçerek göreve başlayacakları belirtilmekte, (m.13)  

- Kurul'un, her yıl sonunda etkinlikleri ve önerileri içeren bir rapor hazırlayarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme 

Komisyonu üyelerinden oluşan bir Karma Komisyona sunması öngörülmekte, (m.22)  

- Kurumun geliri, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine bu amaçla konulacak 

ödenekten oluşturulmakta, (m.30)  

- Başdenetçi ve denetçilerin göreve bağlı suça ilişkin ceza soruşturma ve 

kovuşturması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın iznine bağlanmakta, (m.33)  

- Yasa'nın Başdenetçi ve denetçilerin seçim ve görevden alınmaları ile ilgili 

kurallarının yürütmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmektedir. (m.41)  

Anayasal sistem, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı, "idare"nin 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, "idare"nin eylem ve işlemlerinin 

incelenip araştırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasında 

sayılmamıştır. Üstelik, Anayasa'nın "Yargı" bölümünde bulunan 125. maddesinde, 

"idare"nin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı tutulmuştur. "İdare"nin 

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.  

5521 sayılı Yasa'nın 9. maddesinde,  

"(1) Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, Türkiye Cumhuriyetinin 

Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile 

tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve 

hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde 

bulunmakla görevlidir.  

(2) Ancak;  

a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile re'sen imzaladığı kararlar ve 

emirler,  

b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,  

c) Yargı faaliyetlerine ilişkin işlemler ile yargı mensuplarının işlem ve eylemleri,  
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ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin salt askeri hizmete ilişkin faaliyetleri,  

Kurumun görev alanı dışındadır."  

denilerek, maddenin (1). fıkrasında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görevlerine yer 

verilmiş, (2). fıkrasında da, Kurum'un görev alanı dışında tutulan işlem, eylem ve 

etkinlikler düzenlenmiştir.  

Maddenin (1). fıkrasına göre, "idare"nin her türlü eylem ve işlemi ile tutum 

ve davranışına ilişkin yakınmalar Kurum'un görev alanına girmektedir.  

Anayasa incelendiğinde, Merkezi yönetim ve yerinden yönetim örgütlerinden 

oluşan "idare"nin 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 

kapsamında imiş 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, 

Başdenetçi ve denetçilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca görevden 

alınabileceği belirtilmiştir. 
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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.  

Anayasa'nın bu maddesinde ve diğer maddelerinde, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'ne kamu görevlilerini seçme ya da atama görev ve yetkisi veren açık bir 

kural bulunmamaktadır. Bu durumda, Anayasa'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

görev ve yetkileri arasında sayılmayan kamu görevlisini seçme ya da atama 

yetkisinin yasa ile verilmesinin uygun olup olmadığının tartışılması gerekmektedir. 

Ombudsmanlık kurumunu Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ışığında 

irdeleyecek olursak;  

Ombudsmanlık kurumu Tasarı’nın 42’nci maddesinde “mahalli idareler halk 

denetçisi” terimi kullanılmak suretiyle müesseseleştirilmiştir. Bu maddenin ilk 

fıkrasına göre, halk denetçisi “Her ilde, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar 

ile bu idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, kurum dışı gerçek ve tüzel 

kişilerle ilgili işlem ve eylemlerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümüne 

yardımcı olmak üzere” seçilecektir. 

Madde Gerekçelerinde “Ombudsmanlık niteliği itibariyle idare ile ihtilafa 

düşmüş kişi arasında, konunun yargı mercilerine intikal ettirilmesinden önceki 

aşamada hakemlik yoluyla ihtilafın çözümlenmesini amaçlayan bir müessesedir. Bu 

nedenle, halk denetçisine müracaat yargıya başvuru süresini durdurmakta, kişilerin 

daha sonra yargıya müracaatı da engellenmemiş olmaktadır” denilmektedir. 

42’nci maddeye baktığımızda halk denetçisine, idarenin işlem ve eylemlerinin 

hukuka uygunluğu değerlendirme yetkisinin verildiği görülmektedir. Halk 

denetçisine verilen yetki bağımsız mahkemelerin yargılama yetkisine alternatif olma 

potansiyeli taşımaktadır.  

Bu haliyle 42’nci madde “yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız 

mahkemelerce kullanılır” diyen Anayasanın 9’uncu maddesine aykırı düşebilir. 
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Öte yandan, asıl üzerinde durulması gereken, ülkemizde yerel düzeyde 

Ombudsman türünde yeni bir kurumlaşmaya ihtiyaç olup olmadığıdır. Cevaplanması 

gereken soru, bu kurumun yönetim-yurttaş ilişkilerinin yakınlaşmasına, yönetimin 

eylem ve işlemlerinin hukuka ve hakkaniyete uygunluğunu sağlamaya, idari yargının 

daha hızlı işlemesine yardımcı olmaya katkıda bulunup bulunmayacağıdır. 

Ayrıca, Dünya’nın her yerinde Ombudsmanın elindeki en önemli silahın 

“moral yaptırım”, yani “ikna”, “eleştiri” ve “kamuoyuna açıklama” olduğu 

unutulmamalıdır. Bu moral yaptırımın da ancak demokratik değerlerin yerleşmiş 

olduğu ülkelerde işe yaradığı kuşkusuzdur. 

Ombudsman için “kamu denetçisi”, “kamu hakemi”, “halkın sözcüsü” veya 

“halkın avukatı” gibi çeşitli terimler kullanılmıştır. “Ombudsman”, idarenin eylem ve 

işlemlerinden dolayı menfaatleri haleldar olan vatandaşların, bu mağduriyetlerinin 

giderilmesi ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kalitenin sağlanması 

bakımından son derece yararlı bir kurumdur. Gerçi idarenin bütün eylem ve 

işlemleri, yargı denetimine tabidir. Ama o denetim, hukuka uygunluk denetimi 

niteliğindedir. Oysa bir “ombudsman” eliyle, bir “kamu denetçisi” eliyle yürütülecek 

olan denetim, bundan farklıdır. Onun dışındaki alanı kapsamaktadır. İdarenin hukuka 

uygunluk açısından denetimi, olayın sadece bu yönüyle ilgilidir. İdarî hizmetlerin 

kalite yönünden, verimlilik yönünden, hatta yerindelik yönünden değerlendirilmesi 

de söz konusu olabilmelidir. 

Öte yandan yargı denetimi, belirli usullere bağlıdır. Genellikle zaman alan ve 

vatandaşlar yönünden pahalı olabilecek bir denetim yoludur. İşte denetimin daha 

süratli ve yargısal denetim usullerine tabi olmaksızın, kısa zamanda sonuç 

verebilecek ve vatandaşa herhangi bir malî yük getirmeyecek biçimde yürütülmesi, 

“ombudsman” kurumunun temel amacıdır. 

Adli yargı sistemi dışında yönetsel uyuşmazlıkların çözümü yetkisini elinde 

bulunduran bir yönetsel yargılama sisteminin varlığı bu güçlüklerin başında yer 

almaktadır. Böyle özel bir yargı sisteminin varlığının ombudsmanı gereksiz kıldığı 

düşünülebilir. Çünkü “Danıştay yönetimin keyfi değerlendirmelerinin denetimi 
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noktasında da yasallık unsurunu büyük ölçüde sağlamakta ve ombudsmana gerek 

bırakmamaktadır” denilebilir. Eğer ülke için bir ombudsmanın varlığı gerekli 

görülürse bu yönetsel yargı sisteminin yerine ikame edilecek bir sistem olarak 

algılanacağından yönetimin denetiminde yönetsel yargının rolüne ilişkin bir 

boşluğun bulunduğu kanısını yaratabilir. 

Anayasanın 125nci maddesine göre, “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine 

karşı yargı yolu açıktır.” Öyleyse bu yargı denetimi yanında neden bir de 

ombudsman tarafından yapılan yargı dışı bir denetim söz konusu olsun? Bu sorunun 

cevabını vermek gerekir. Çünkü kurumun gerekliliği, bu sorunun cevabına bağlıdır. 

Bilindiği gibi, yargı denetimi, – yine Anayasanın 125nci maddesinde 

belirtildiği gibi– “idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile 

sınırlıdır.” Yargı, çeşitli ölçülerde, dolaylı biçimde de olsa, takdir hakkını sınırlasa 

bile, hiçbir biçimde bu yoldan yerindelik denetimi yapamaz. Ama bir işlem hukuka 

uygun olsa da ombudsman, onu isabetli bulmayabilir, yerinde bulmayabilir. Bir işlem 

hukuka uygun olsa da haksız olabilir. İşte bu noktada ombudsman devreye girer. 

Çünkü bu noktada yardımcı olacak başka hiçbir kurum yoktur. Örneğin Dilekçe 

Komisyonu belli bir ölçüde, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu belli bir ölçüde 

yardımcı olabilir; ama ombudsman, bir işlem hukuka uygun olsa da yerinde 

olmayabileceği, haksız olabileceği veya en doğru çözüm olmayabileceği 

düşüncesinden hareket ederek denetim yapar. Şüphesiz, idare aynı konuda hukuka 

uygun çeşitli işlemler yapabilir. Ama somut bir durumda böyle bir işlemi belli bir 

insana, belli bir vatandaşa uyguladığınız zaman bu, onun durumuna en uygun çözüm 

olmayabilir. İşte ombudsman, bu durumda da idarî işlemin hedef aldığı insan için en 

uygun çözümün, en uygun işlemin, en yerinde işlemin yapılmasını ve bir haksızlık, 

bir hata yapılmamasını sağlamaya çalışır.  

Bununla birlikte hemen yeniden belirtmemiz gerekir ki, ombudsmanlık; 

uygulandığı ülkelerde mevcut yönetsel denetim sistemlerinin yerine ikame edilmek 

üzere getirilmemektedir. Ombudsman diğer denetim yollarının eksiklikleri nedeniyle 

onların yanında kendisine yer bulmaktadır. 
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Yönetimin haksızlıklarına karşı çok çeşitli şikayet yolları olmasına karşın bu 

yollar pratikte yalnızca yurttaşların en bilgili ve en varlıkla kesimi tarafından 

kullanılmaktadır. Bunların dışında kalan geniş kitleler korku yada bilgisizlik 

nedeniyle yönetime karşı hukuki bir süreci başlatmayı göze alamamaktadırlar. 

Kaldı ki angarya, kötü niyet, unutma yada ihmallerin yarattığı kötü yönetim, 

yargının yönetim üzerindeki hukukilik denetimine karşın, varlığını sürdürüp 

gitmektedir. Yurttaşlar, rahatsızlık veren bu tavırlardan kendilerini koruyacak 

araçları boşuna aramamaktadırlar. 

Böyle bir kurum, Türkiye’de çalışmaya başladığı zaman, her şeyden önce 

idare ile vatandaşların ilişkilerinde diyalog sağlanmış olacaktır. İdarenin yürüttüğü 

kamu hizmetlerinde kalite yükselecektir. İdare ile vatandaşlar arasındaki 

uyuşmazlıkların bir bölümü, bu yoldan ortadan kalkacağı için; idarî yargının yükü 

hafifleyecektir. Böylelikle idarî yargının görevini daha verimli biçimde yürütmesi 

sağlanmış olacaktır. 

Türkiye’de de “ombudsman” kurumunun kurulması ve örgütlenmesi için 

çalışmaya başlamış bulunuyoruz. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kamu 

denetçisi kurumunun kurulması öngörülmüş bulunmaktadır. 55nci Hükümet 

döneminde de İnsan Hakları Koordinasyon Üst Kurulu, “ombudsman” kurumu ile 

ilgili bir düzenleme yapılmasına karar vermiştir. Bu anlayışla çeşitli ülkelerin 

ombudsman mevzuatı derlenmiştir. Sadece teorik bir incelemeyle de yetinmeyip 

çeşitli ülkelerin ombudsmanları, Türkiye’ye davet edilmişlerdir. Kendileriyle yapılan 

görüşmelerde hem ülkelerindeki ombudsman kurumunun işleyişi hakkında bilgi 

alınmış, hem Türkiye için düşünülen “ombudsman” kurumu ile ilgili görüş 

alışverişinde bulunulmuştur. 

Bilindiği gibi, idarî mahkemelerle ombudsmanın görev alanı farklıdır. Daha 

önce de söylendiği gibi, idarî yargının görev alanı, idarî eylem ve işlemlerin hukuka 

uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Eğer idarî eylem veya işlem hukuka uygunsa, 

idarî yargının yapabileceği bir şey yoktur. Tabiî, idarî eylem ve işlemlerden dolayı 

vatandaşların zarara uğraması durumunda bu zararların da tazmin edilmesi gerekir. 
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Ombudsman ise, bir idarî işlem hukuka uygun olsa bile yerinde olmadığı, 

hakkaniyete uymadığı zaman başka bir çözüm önerebilir.  

Öte yandan ombudsman, parlamento ile ilişki içerisinde olacaktır. Her şeyden 

önce parlamento tarafından seçilecektir. Aslında – örneğin İsveç’te olduğu gibi,– 

yürütmenin atadığı ombudsmanlar da vardır. Türkiye’de de yerel yönetimler 

düzeyinde, hatta merkezî idarede bir tür ombudsman uygulaması başlamıştır. 

Örneğin Bayburt Valiliği, bir yönetmelikle yönetim danışmanlığı adıyla il düzeyinde 

bir çeşit ombudsman kurumu oluşturmuştur. Maliye Bakanlığı, vatandaşlara özellikle 

vergi sorunlarında yardımcı olmak üzere bir çeşit ombudsman kurumu oluşturmayı 

düşünmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de, böyle bir uygulamayı 

başlatmıştır.  

Bütün bunlar, ombudsman kavramının genişliğinden kaynaklanıyor. Nitekim 

İsveç’te bir basın ombudsmanı da vardır. Bu, basın kuruluşları tarafından seçilmiş bir 

ombudsmandır. Parlamento ombudsmanı veya hükümet ombudsmanı değildir. Bir 

bakıma Türkiye’deki Basın Konseyi gibi, ama daha geniş yetkilerle çalışan bir 

kurum. Türkiye’de zaman zaman gazetelerde tüketici sorunları ile ilgili yazarların 

vatandaşların çeşitli sorunlarına çözüm bulduklarını ve oldukça etkili olduklarını 

görülmektedir. Bunlar da, bir çeşit tüketici ombudsmanıdır.  

Ama burada üzerinde durulacak olan yeni kanun taslağının konusu, 

parlamento ombudsmanıdır. Onun parlamento ile ilişkisi, her şeyden önce 

parlamento tarafından seçilmesinde ve parlamento adına görev yapmasında 

görülmektedir. Dolayısıyla gücü de, parlamento tarafından seçilmiş olmasından ve 

yaptığı çalışmaların sonuçlarını parlamentoya sunacak olmasından gelmektedir. Bu, 

çok önemli bir noktadır. Ama bu kurum, parlamentoya karşı da bağımsız olmalıdır. 

Bağımsızlığı, örneğin azli, görevden alınması konusunda belli güvencelerin 

sağlanmasını zorunlu kılar. Örneğin ombudsman, belli bir yetersayı ile seçildiği gibi; 

görevden alınması da yine belli nedenlerle ve belli yetersayılarla olacaktır. Yani bir 

görev güvencesi olacaktır. Böylece bir defa da seçilince, parlamentoya karşı dahi 

belli bir bağımsızlığı olacaktır. Ombudsman, çalışmalarının sonuçlarını yıllık veya 

ara raporlar halinde parlamentoya sunacaktır. Gerektiğinde kendisine parlamentoda 
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görev alanına giren konularla ilgili açıklamalar yapması için söz de verilecektir. 

Bütün bunlar ombudsmanın parlamento ile ilişkileri olarak değerlendirilebilir. 

Halen “ombudsman” anlamında “kamu denetçisi” veya “kamu hakemi” 

kurumunun mevzuatımıza yerleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.(İTÜ 

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2007, S.6) 

 Kamu Denetçiliği Yasa Taslağı 

 

Ülkemizde “kamu denetçiliği adı altında, bu kurumun mevzuatımıza 

yerleştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Şimdiye kadar yapılan üç kanun taslağı 

çalışmasında sırasıyla “Türk ombudsmanı”, “kamu denetçisi” veya “kamu hakemi” 

ve son olarak da “yurttaş sözcüsü” terimleri kullanılmıştır. Bu örnekler, en uygun, 

Türk halkının benimseyeceği bir terim arayışının bir ifadesidir. Gerçekten 

“ombudsman” için kullanılacak Türkçe terim de, bu kurumun Türk halkı tarafından 

benimsenmesi açısından son derece önemlidir. 

Aynı zamanda bu kurumu ifade etmek için Türkçe’de kullanılacak olan terim 

de çok önemlidir. Ombudsman kurumunun ülkemizde de kurulmasını öngören 7. Beş 

Yıllık Kalkınma Planı, Türkçe karşılık olarak “kamu denetçisi” terimini kullanmıştır. 

Ombudsman, idarenin her şeyden önce hukuka uygun çalışmasını, ama hukuk 

içerisinde takdir hakkını kullanırken de keyfîliğe kaçmamasını, haksızlık 

yapmamasını ve idarî işlemlerin belirli bir kalite içerisinde yürümesini sağlamayı 

amaçlayan bir denetimi gerçekleştirmektedir. Genel olarak bunu hukuk devleti 

ilkesinin bir sonucu olarak nitelendirebiliriz.  

Tanımda sadece idareyi esas almakla şunlar da söylenmek isteniyor: Bir defa 

yasama faaliyetleri, yani TBMM’nin Anayasa değişikliği yapma, kanun yapma, 

içtüzük yapma yetkileri ombudsmanın yetki alanına girmez. Zaten bununla ilgili bir 

denetim organı vardır. Bu da Anayasa Mahkemesi’dir. Öyleyse yasama, 

ombudsmanın görev alanının dışındadır.  
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İkinci olarak, yürütme organı olarak Hükümetin, Bakanlar Kurulu’nun 

işlemleri ombudsmanın yetki alanının dışındadır. Bunlar arasında belki bazı idarî 

işlemlerin denetimi söz konusu olabilir; ama esas itibariyle hükümet de, ombudsman 

eliyle yapılacak denetimin kapsamı içerisinde değildir.  

Onun yanında Silâhlı Kuvvetler de, onların işlemleri de, – çeşitli ülkelerde 

olduğu gibi– ombudsmanın görev alanı dışında kalacaktır. Ama ileride Silahlı 

Kuvvetler’in işlemleri için – yine bazı ülkelerde olduğu gibi– ayrı bir ombudsman 

kurulması düşünülebilir.  

Yargı, bazı ülkelerde, örneğin İsveç’te ombudsmanın denetim alanı 

içerisindedir. Ama bu, hâkimin nasıl karar vereceği yönünde bir denetim değil, daha 

çok, davaların gecikmeden yürümesini sağlamakla ilgili bir denetimdir. Ama 

Türkiye’de Anayasa’nın 138. maddesine göre, “Hiçbir organ, makam, merci veya 

kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat 

veremez”; hatta “tavsiye ve telkinde bulunamaz.” O nedenle Türkiye’de de 

ombudsmanın yetki alanı, hiçbir biçimde yargıyı kapsamayacaktır. Ombudsman, 

geriye kalan idarenin işlemlerini denetleyecektir. 

Ombudsman kanunu taslağı hazırlanırken siyasal tercih konusu olacak çeşitli 

konular gündeme gelmiştir. Örneğin ombudsman bir kişi mi, yoksa birden çok kişi 

mi olacak? Seçimi nasıl olacak? Görev süresi ne kadar olacak? İdarî makamlarla 

ilişkileri nasıl olacak? Bütün bunlarla ilgili olarak hazırlanan taslakta bazı öneriler 

getirilmiştir. Örneğin taslakta Meclis’ce bir ombudsman seçilmesi ve onun da 

yardımcılarını seçmesi öngörülmüştür. Ama bu çözüm, İnsan Hakları Koordinatör 

Üst Kurulu’nda eleştirilmiştir. Onun yerine Türkiye’de belki üst sayısı belirtilmek 

suretiyle, TBMM’nin takdirine bağlı olarak birden çok ombudsman seçilmesi, 

bunların kendi aralarında görev bölümü yapması ve içlerinden birinin de 

başombudsman olmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir. Taslakta ombudsman 

adaylarının Genel Kurul’a önerilmesi konusunda, Meclis’te özel bir komisyon 

kurulması öngörülmüştür. Ama buna gerek olmadığı, TBMM Dilekçe 

Komisyonu’nun veya İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun bunu yapabileceği, 

hatta Anayasa Komisyonu’nun düşünülebileceği ifade edilmiştir. 
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Seçilecek kişinin formasyonuna gelince; taslakta, ombudsmanın hukukçu 

olması öngörülmüştür. Bazı ülkelerde bu koşul aranmaktadır. Hatta bazı ülkelerde 

temyiz mahkemesi üyesi olabilme nitelikleri aranmaktadır. Şüphesiz, böyle bir 

çözüm düşünülebilir; ama böyle bir sınırlamanın isabetli olmayacağı, İnsan Hakları 

Koordinatör Üst Kurul’unda belirtilmiştir. Önemli olan, ombudsmanın kişiliği, idarî 

alandaki tecrübe zenginliği ve böylece çeşitli sorunlara çözüm bulabilme yeteneğidir.  

Ombudsmanın yaşı konusunda taslakta 65 yaş, üst sınır olarak ifade 

edilmiştir. Ombudsmanın görev süresi, dünyada 4 ilâ 7 yıl arasında değişmektedir. 

4,5,6 veya 7 yıllık süreler görülmektedir. Taslakta ise 5 yıllık bir süre düşünülmüştür.  

Ombudsman görevini yaparken idarî makamlar, kendisine her türlü destek ve 

yardımı sağlamak zorunda olacaktır. Tüm idarî makamlardan istediği bilgiler 

kendisine verilecektir.  

Danıştay’la bir görev çatışması olabilir mi? Tabiî, her ikisinin de, yani gerek 

ombudsmanın yaptığı iş, gerek idarî yargının görevi, idarî eylem ve işlemlerin 

denetimiyle ilgilidir. Ama birisi yargı denetimi, diğeri yargı dışı denetimdir. 

Ombudsmanın vereceği kararlar, bir mahkeme kararı değildir, bir yargı kararı 

değildir. Dolayısıyla yargı kararı gibi idareyi bağlaması söz konusu değildir. Ayrıca 

ikisi arasında bir çatışma olmaması için ombudsmana getirilen konunun, yargı 

önünde bulunan bir konu olmaması gerekir. Eğer vatandaş aynı konuyu yargıya da 

intikal ettirirse bunu mutlaka ombudsmana bildirmesi gerekir. Çünkü aynı konuda iki 

organın karar vermesi söz konusu değildir. Kaldı ki herhangi bir makamın yargı 

mercilerine talimat vermesi, tavsiye ve telkinde bulunması Anayasa’mızda 

yasaklanmıştır. O bakımdan ombudsmana gelecek konular, mutlaka yargı önünde 

bulunmayan konular olacaktır. Ama ombudsmana başvurmak, vatandaşın Anayasa 

gereğince sahip olduğu hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırmaz. Vatandaş, 

ombudsman aracılığıyla da sonuç almak isteyebilir, yargı yoluna da gidebilir. Bu, 

vatandaşın yapacağı bir tercihtir. Bu bakımdan Kanun Taslağı üzerindeki 

çalışmalarda tartışılan bir konu da, ombudsmana yapılacak başvurunun, idarî dava 

açma süresini durdurup durdurmayacağıdır. Bu da önemli bir konudur. Eğer 

durdurma yönünde bir hüküm konulacak olursa; vatandaş, önce ombudsmana 
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başvurarak bir sonuç almaya çalışacaktır. Çünkü ombudsmana başvuru, herhangi bir 

harç, ücret ödemeksizin yapılacak olan bir başvurudur. Bütün dünyada ombudsmana 

yapılan başvurular, herhangi bir harç ödenmeksizin yapılır. Bu da ombudsmana 

başvuruyu yargı yoluna başvurudan ayıran önemli bir unsurdur.  

Öte yandan ombudsman, insan hakları bakımından da son derece önemli bir 

görevi yerine getirecektir. Gerçi TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve 

İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu da konuyla ilgilidir. Ama yine de 

ombudsmanın insan hakları alanında da yararlı hizmetler vereceğini düşünüyorum. 

Çeşitli ülkelerde ombudsman, insan haklarının ve demokrasinin bir güvencesi olarak 

görülmektedir. Gerçekten 18nci yüzyılın başlarında İsveç’te monarşik rejimin bir 

kurumu olarak başlayan ombudsman, bugün birçok ülkede demokrasinin simgesi, 

insan haklarının güvencesi olmuştur. 

Mevcut yasa taslağı hakkında, hazırlık aşamasında, tartışılan konuların 

bazılarını belirttikten sonra taslağın gerekçesini ve maddelerini genel olarak 

incelemek yararlı olacaktır. 

Kamu Denetçiliği Yasa Taslağı’nın “Genel Gerekçe” kısmında bu kuruma 

duyulan gereksinim ana hatlarıyla şöyle belirtilmektedir: “... Yönetim-birey 

ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde çözümü amacıyla 

yargının katı işleyişi 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......halkın şikayetleri ile 

ilgilenen bir kamu denetçisi siteminin Türkiye’de de kurulması öngörülmüştür.” Bu 

açıklama gösteriyor ki; ülkemizde kamu denetçiliği, yönetim-birey ilişkilerinde 

yönetime karşı halkın şikayetleri ile ilgilenen ve yargısal nitelikte olmayan bir 

denetim sistemi olarak tasarlanmaktadır.  

Yine Genel Gerekçenin 8nci paragrafında; kamu denetçiliği kurumunun 

“...idarenin eylem ve işlemlerini hukuka uygunlukla birlikte yerindelik yönünden 

inceleyen ve sorunun çözümü için önerilerde bulunan bir kuruma duyulan ihtiyaçtan” 

doğduğu ifade edilmektedir.  
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Yasama organı tarafından seçilecek, görev ve yetkileri de anayasa ile 

belirlenecek bir Ombudsman, TBMM adına fakat tamamen bağımsız olarak insan 

haklarının bekçiliğini yapacaktır. Taslak, 3ncü maddesinde kamu denetçiliği 

kurumunun “bir kamu başdenetçisi ve en çok on kamu denetçisi ile uzman ve uzman 

yardımcıları ile diğer personelden oluşacağı”nı belirtmekedir. 

4ncü madde kamu başdenetçisi ve kamu denetçilerinin görev alanı dışında 

tutulan eylem ve işlemlerini saymıştır. Bunlar; “Yasama organı TBMM’nin 

faaliyetleri, Cumhurbaşkanının yargı denetimine tabi olmayan işlemleri, Bakanlar 

Kurulunun kararları, yargı organlarının karar ve işlemleri ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin eylem ve işlemleri”dir.  

7nci madde 1982 Anayasasının 138/2nci maddesindeki mahkemelerin 

bağımsızlığını sağlamak üzere oluşturulmuş formülasyonu aynen benimsemiş ve 

aynı cümlelerle kamu denetçisine bağımsızlık getirmiştir.  

10ncu madde kamu başdenetçisi ve kamu denetçilerinin TBMM üye tam 

sayısının salt çoğunluğunun oyu ile seçilmesini öngörmektedir.  

12nci madde görev süresini beş yıl olarak düzenliyor. Taslakta tekrar seçilme 

konusunda açık bir düzenleme yer almamaktadır.  

17nci madde; “Kamu denetçiliği kurumu inceleme sonucunu ve varsa çözüm 

önerisini ilgili idari mercie ve başvuruda bulunana bildirir. İlgili idari merci yapılan 

işlemi ve önerilen çözümü uygun görmediği taktirde bunun gerekçesini bir ay içinde 

kamu denetçiliği kurumuna bildirir” hükmü konmuştur. 

18nci madde bilgi ve belge istemek konusunda düzenleme getirlmiştir. 

İsveç’te olduğu gibi burada da ombudsmanlar gizlilik taşıyanlar da dahil olmak üzere 

tüm kamu belge ve dosyalarını inceleyebilmektedirler. Ancak, istenen bilgi ve 

belgeler, devletin güvenliğine ilişkin gizli belge niteliğinde ise, Başbakan veya ilgili 

bakan, istenen bilgi ve belgeleri vermekle beraber gerekçesini bildirmek suretiyle 

açıklanmamasını ve rapora geçirilmemesini ombudsmandan isteyebilecektir.  
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19ncu madde, “kamu başdenetçisinin her takvim yılı sonunda TBMM 

Dilekçe Komisyonuna sunacağı bir rapor hazırlayacağını” belirtmekle birlikte, bu 

raporun olması gereken içeriği konusunda bir düzenleme getirmemektedir. Raporun 

“bir yıl içinde yapılan çalışmalar ve Kamu Denetçisi Kurumunun önerilerini 

içereceği” şeklinde hüküm konulmuştur. 

  Kamu Denetçiliği Kurumunun Sağlayacağı Faydalar 

 

Ombudsmanlık kurumunun kurulması ve istenildiği şekilde çalışması 

halinde[20]: 

• Türk toplumunun idareye gücenikliği söz konusu olmayacaktır.  

• İdarede verimlilik artacaktır.  

• Güncel deyimiyle idarede “toplam kalite anlayışı” düzeyi yükselecektir.  

• İdari yargının yükü azalacaktır.  

• Parlamentoya başvuru yolu ile yapılan denetimde, parlamentonun sınırlı 

yetkisi yüzünden tatminkar bir sonuca varmayan dilekçelerin, Ombudsman 

tarafından incelenmesi, vatandaşa daha çok güven verecek, Dilekçe 

Komisyonu’nun yükü hafifleyecektir.  

• Ombudsman, idarenin eylem ve işlemlerini haklı bulursa, bu defa idareyi, 

şikayet edene karşı savunacaktır. 

 Kamu Denetçiliği Kurumunun Özellikleri 

 

Herşeyden önce şunu söylemek gerekir ki, ombudsmanlar, nitelikleri itibariyle 

bağımsız olarak çalışan, genellikle parlamentolar adına görev yapan ve yine 

genellikle parlamentolar tarafından seçilmiş tarafsız kişilerdir. Ombudsman seçilen 

kimsenin kişiliğinin çok büyük önemi vardır. O nedenle Türkiye’de ilk seçilecek 

ombudsman veya ombudsmanlar, bu kurumun Türkiye’de yerleşmesi bakımından 

çok önemli bir tarihî görevi yerine getireceklerdir. 
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Hukuka uygunluk denetimi, idarî yargının görevidir. Ama ombudsmanın önüne 

getirilen, şikâyet konusu olan işlem hukuka aykırı da olabilir. Dolayısıyla 

ombudsman, o yönüyle işin üzerine gidebilir. Fakat böyle bir durumda ombudsmanın 

görevi, idarî işlemin iptali değil, onun yerine hukuka uygun daha doğru bir işlem 

yapılmasını sağlamaktır. Herhalde aynı konu, aynı anda hem ombudsman önünde, 

hem yargı önünde olamaz. Eğer öyle olursa ombudsmanın yargıya müdahalesi söz 

konusu olur. O nedenle ombudsmanın önüne getirilecek konu, o sırada görülmekte 

olan bir davanın konusu olmayacaktır. Yani yargı ile bir çatışma söz konusu 

olmayacaktır. 

Öte yandan ombudsmanın verdiği kararlar, yargı kararı niteliğinde değildir. 

Ombudsman, idarenin yerini de almamaktadır. Sadece idareye daha iyi, daha uygun 

çözümler için tavsiyelerde bulunmaktadır ve bu tavsiyelerin yaptırımı da, kamuoyu 

açıklamalarıdır. Dünyadaki örneklerden görüldüğü kadarıyla bu dahi, aydın, gelişmiş 

bir kamuoyuna sahip ülkelerde çok etkili bir mekanizma olarak işlemektedir. 

Ombudsmanın görevlerinden biri de, insan haklarının korunması ile ilgilidir. 

İnsan haklarının temelinde de her insanın doğuştan, hatta doğumundan önce bu 

haklara sahip olması düşüncesi vardır. Bu çerçeve içerisinde ombudsmana insan 

hakları ihlâlleri ile ilgili şikâyetler de geleceği için, insan haklarının ombudsman 

kavramıyla da belirli bir güvenceye kavuşmasından söz edilebilir. 

Ombudsmanın görevini herhangi bir engelle karşılaşmaksızın yapabilmesi için 

önemli koşullardan biri, onun dokunulmazlığa sahip olmasıdır. Milletvekili 

dokunulmazlığı gibi, onun da sözlerinden, eylemlerinden dolayı dokunulmazlığı, 

hatta belirli bir ölçüde sorumsuzluğu söz konusudur.  

Ombudsman, görevini yerine getirirken bir suç tespit ederse, onu ilgili mercilere 

bildirecektir. Ama ombudsman, Cumhuriyet başsavcısı değildir, hâkim değildir; 

dolayısıyla memurları yargılaması söz konusu değildir. Onun yetkili mercilere 

yapacağı başvuru üzerine normal prosedür işleyecektir. Eğer ombudsmanca tespit 

edilen, Memurin Muhakematı Hakkında Kanun kapsamında bir suç ise o çerçevede 

işlem yapılacaktır. (AB Genel sekreterliği) 
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5.BÖLÜM 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Avrupa Birliği var oluşu ile daha çok ekonomik bir çıkar ile oluşmuş olsa da 

şu anki konumu itibari ile sosyal ve siyasal alanda da kendi düzenini yaratmış ve 

sürekli geri dönüşü olan bir çark haline getirmiştir. Bu çalışma yapılırken bu birliğin 

siyasi ve ekonomik istekleri bir yana bırakılarak özellikle insan hakları, demokrasi, 

yerel yönetimler de denetim, kamu düzeni ve yolsuzlukla başa çıkmada oluşturulmuş 

yapısı incelenmiştir. İncelenen bu başlıklar Türkiye’de çözümsüz kalmış bir çok 

sorunu yeniden ele alarak çözüm getirebilecek politikaların örnek alınabileceğini 

ortaya koymuştur. 

 

AB'de "Demokrasi ve insan hakları ilkesine saygı duymak ve bu hakları 

desteklemek ve korumak" birlik anlaşmasının metnine açık referansların 

konulmasıyla sonuçlanan tedrici bir süreçten sonra gerçekleşmiştir. Ekonomik 

bütünleşmeyi hedef alan Avrupa Birliği, Roma antlaşmasının ilk halinde birliğin 

hedeflerine paralel olarak yalnızca ekonomik nitelikte hükümlere yer vermiş, 

demokrasi, temel hak ve özgürlüklere değinilmemiştir. Ancak, birliğin ekonomik 

bütünleşme amacına paralel olarak ekonomik hak ve özgülükler 

zikredilmiştir.(Serbest dolaşım, ayrım yapılmaması gibi.) Barışın, özgürlüğün ve 

güvenliğin olmadığı bir ortamda ekonominin de gelişemeyeceğini düşünen Avrupa, 

bütünleşme sürecine demokrasi, temel hak ve özgürlükleri de dâhil ederek kulvarını 

genişletmiş ve birliğe "birey" ağırlığını da koyarak salt ekonomik çıkarlara"ruh" 

kazandırmıştır. 
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Avrupa Birliği antlaşması’nın 1 Kasım 1993 ‘te yürürlüğe girmesi demokrasi 

ilkelerinin tanınması açısından bir kilometre taşı niteliği taşımaktadır. Antlaşmada 

böylece demokrasi birliğe yol gösteren ilkelerden biri haline gelmiştir. Birlik 

Antlaşması, ortak dış politika ve güvenlik politikasının genel hedeflerinden birinin 

demokrasi olduğunu belirtir. Aynı ilke Topluluğun kalkınma politikasının genel bir 

hedefi olarak başka yerlerde de tekrarlanır. 

 

         Amsterdam antlaşmasıyla demokrasi ilkesi 6/1 md. ile avrupa anayasa 

hukukunun ortak ilkelerinden biri olarak kabul görmüş, Demokrasi ilkesine saygı 

ilkesi Avrupa Topluluğu için üye olmayan ülkelerle olan ilişkiler bağlamında da kilit 

rol oynamaya başlamıştır. Bu doğrultuda üye olmayan ülkelerde demokrasi ilkesine 

duyulan saygı bağlamında uluslar arası forumlara ve özel eylemlere birliğin 

müdahalesi de dâhil olmak üzere kapsamlı bir araçlar dizisi topluluk tarafından 

kullanılabilmektedir. Üçüncü ülkelerle sözleşme ilişkilerinde bu ilkenin dikkate 

alınması bu araçlardan biridir. (Örnek: AGİK’e katılan ülkelerle olan ilişkilerinde 

demokrasi ilkelerinin ve insan haklarının bu ülkelerle olan sözleşme ilişkilerinin 

vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, ilgili anlaşmalara uygun hükümler koyarak kabul 

etmek suretiyle; bu hükümler, anlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine 

getirilmemesi de dâhil özel ivedilik taşıyan durumlarda Topluluğun harekete 

geçmesini sağlar (11 Mayıs 1992 tarihli Konsey Bildirgesi)  

 

        Günümüzde devletler, Halkın iktidarı ya da halkın egemenliği anlamına gelen 

demokrasinin doğrudan uygulanabilmesinin zorluğu karşısında asgari demokrasi 

şartlarını tesis edebilmek için ‘temsili demokrasi’ yolunu tercih etmişlerdir.  

 

         Temsili demokrasi, dar anlamda halkın temsilcilerini özgür iradesiyle seçmesi 

anlamına gelmektedir. Yönetilen halk, yöneten ise ‘halkın temsilcileri’ dir. Fakat 

vatandaşların siyasal ilgisizlik profilleri karşısında doğru karar vermeleri de 

zorlaşmaktadır. Böylece gerçek anlamda temsil gerçekleşememektedir. Ayrıca hem 

insan hakları açısından yapılan çalışmalar hem de yerel yönetimlerden başlayarak en 

üst siyasi organlara kadar halkın taleplerini iletebildiği rahatsızlık duyduğu ne var ise 
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dile getirebildiği bunu yaparken de sistemsel kurumlara sahip olduğu ele alınır ise 

var olan yapının işleyişi örnek alınabilir.  

 

        Tüm bu değerlendirmeler ışığında AB ‘ de ideal anlamda demokrasinin tesisinin 

zorluğundan bahsetmek yanlış olmayacaktır. Ekonomik çıkarların iktisadi 

seleksiyona dönüşerek güçlü ve zayıf dengelerinin ayyuka çıkması ve ağırlık 

kazanmaya başlayan korumacı ve milliyetçi eğilimlerin süreci iyice zora sokacağı 

uzak bir ihtimal olarak görülmemektedir. Umarız üzerinde uzlaşılması muhtemel 

anayasa, tüm bu korkuları izole eder ve bizde girmek için çırpındığımız AB de 

sonraki nesiller için kişi başına düşen milli geliri ve demokratik standartları yüksek 

bir toplumun temennisini gerçeğe dönüştürmüş oluruz. 

Ombudsman kurumu kurulduğu zaman, böylelikle bizim idaremizde de 

önemli bir eksiklik tamamlanmış olacaktır. Şüphesiz, bazen doğrudan doğruya 

hukuka aykırı bir işlem de, ombudsmanın önüne gelebilir ve o da, hukuka aykırı 

işlemin bu yönünü belirtebilir ve bu yönden o işlemin değiştirilmesini isteyebilir. Bu 

noktada ombudsman kurumunun idarî yargı bakımından yararı da ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü ombudsman, yaptığı denetimle idarî yargıya başvurma 

gereksinmesini de azaltacaktır. Bu bakımdan ombudsmanın önüne getirilecek olan 

bir idarî işlem de, tıpkı idarî yargı konusu olabilecek bir işlem gibi nihaî işlem olmak 

durumundadır. Henüz sonuçlandırılmamış bir işlem, ombudsman önüne 

getirilmemelidir. Ombudsman, idarenin yerine geçerek bir işlem yapacak değildir. 

Ombudsman, idarenin hiyerarşik âmiri de değildir. Dolayısıyla ombudsman, idareye 

herhangi bir emir verecek değildir. Ombudsman’ın elinde bir zorlama yetkisi de 

yoktur. Eğer ombudsman, kendisine intikal eden bir konuda, idare ile yapacağı temas 

ve görüşmeler sonucunda, idareyi daha uygun, daha yerinde bir çözüm için ikna 

edebilirse, tavsiyeleriyle belli bir yöne yöneltebilirse; o konuda belki yapılan işlemin 

düzeltilmesini veya yeni bir işlemin yapılmasını, böylece somut bir durumda bir 

vatandaşın, bir insanın mağdur olmamasını sağlayacaktır. 
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Bu çerçeve içerisinde ombudsman kurumunun Türkiye’nin geleceğinde 

önemli bir rol oynayacağını, gerek demokrasimizin sağlam temellere oturmasında, 

gerek insan haklarının güvencesini sağlamakta başarılı hizmetler yapacağına 

inanıyorum. 

 

Yalnız, yargı dışı denetimden söz ederken, sadece “ombudsman”la işin 

bitmediğini de söylemek isterim. Her ülkede olduğu gibi, Türkiye’de hükümet dışı 

kuruluşlar, sivil toplum örgütleri de idarenin yargı dışı denetimi bakımından çok 

önemli roller üstlenebilirler. 

Bunların yanında, basın-yayın kurumlarına da büyük görevler düşmektedir. Özellikle 

araştırmacı basın-yayın kuruluşlarının, yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında ve 

idarenin denetlenmesinde ne kadar büyük hizmetler yaptığını biliyoruz. Bu çerçeve 

içerisinde iletişim özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, basın-

yayın kuruluşlarının görevlerini yerine getirmeleri bakımından büyük önem 

taşımaktadır. 

 

Son olarak şunu belirtmekte yarar vardır, bütün bu kurum ve kuruluşlardan 

sonra tüm vatandaşlara düşen görevler vardır. Devletin yönetilmesinde, idarenin 

hukuka uygun çalışmasında, verimli ve yararlı hizmetler sunmasında vatandaşlar 

olarak hepimizin hem hak sahibi, hem sorumluluk sahibi olarak yapabileceğimiz çok 

şeyler vardır. Eğer bütün vatandaşlar, tam bir bilinçle haklarını kullanacak, 

görevlerini yerine getirecek olurlarsa; idarenin eylem ve işlemlerini tam bir 

vatandaşlık bilinciyle izlerlerse; bunun gereklerini düşünce, ifade ve basın 

özgürlükleri ile toplantı özgürlüklerinden yararlanarak, Anayasa’nın ve yasaların 

verdiği bütün yetkilerini kullanarak yerine getirirlerse; o zaman idarenin hem hukuka 

uygun, hem verimli ve yararlı çalışması bakımından en büyük güvenceyi kazanmış 

oluruz. 

 

       Sonuç olarak var olan iyi bir düzen var ve bu düzene karşı direnmektense ona 

uyum sağlayabilecek kurumlar yaratmak en doğru karar olacaktır. Ancak bu geçiş ve 

uyumlandırma süreci yaratılacak toplumun özelliklerini kaybetmeden, yani varlığı 
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değiştirmeden yükselterek ortaya koyulacak şekilde algılanmalıdır. İzlenecek 

politikalarda bu kurumun her özelliğini almak yerine kendi toplumuna uyum 

sağlayacak ve çağdaşlaşmada daha üst bir sınıra getirecek şekilde planlanmalıdır. 
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