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GİRİŞ 

Hukuk devleti anlayışının gelişmesi, insan haklarının önem kazanması ve 

insanlığın daha bilinçli hale gelmesinin bir sonucu olarak bugün bütün dünyada 

ülkeler, idarenin eylem ve işlemleri dolayısıyla haksızlığa veya zarara uğrayan 

vatandaşlarının haklarını koruyan çeşitli düzenlemeler yapmışlardır. Yapılan 

düzenlemeler genellikle bireylerin haklarının anayasalarda teminat altına alınması ve 

mevzuat düzenlemelerinin de buna göre yapılması şeklinde olmuştur. Bizde de bu 

haklar Anayasamızın 125. maddesinde “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 

yargı yolu açıktır... idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle 

yükümlüdür.” denilmek suretiyle teminat altına alınmıştır.  

Yine, Anayasamızın 2.maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına 

saygılı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasamızın, devletin 

temel amaç ve görevlerinin belirtildiği 5.maddesine göre de “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, genel olarak yargı dışı denetim olarak adlandırılır. Diğer 

bir bölümü ise, idarenin yargısal denetimi olarak ifade edilir. Bu denetim araçları ve 
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vatandaşlara tanınan dilekçe hakkı vasıtasıyla bireylerin hakları korunmaya 

çalışılmaktadır.  

Ancak 20.yüzyılda ve özellikle II.Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde 

dünyada meydana gelen değişme ve gelişmeler, artan devlet hizmetleri, kamu 

hizmeti anlayışındaki değişiklikler sebebiyle birey-devlet ilişkilerinde meydana gelen 

artış, bürokrasinin artması ve idari eylem ve işlemlerin karmaşıklaşması neticesinde 

yargısal teminat, idari denetim ve dilekçe hakkı gibi teminatların yetersiz kaldığı 

görülmüştür. Özellikle yürürlükteki hukuk kurallarının değişen şartlara ayak 

uyduramaması nedeniyle haksızlığa yol açması ve benzeri durumlarda adaletin 

normatif olarak sağlanmasına rağmen tabii olarak sağlanamaması neticesinde 

toplumlar vicdanen rahatsızlık duymaya başlamışlardır.  

Bu bağlamda “sosyal devlet” veya “hizmet devleti” yada son zamanlardaki 

güncel tabiriyle “vatandaş odaklı kamu hizmeti” anlayışlarının da etkisiyle devlet-

vatandaş ilişkilerinde hakkaniyete ağırlık veren yeni bir denetim mekanizmasına 

ihtiyaç duyulmuştur.  

Hükümetlerin, toplumdaki gelişmelere paralel olarak insan haklarını 

geliştirmek, kamu bürokrasisini denetlemek, kötü idareye karşı bireysel olarak 

şikayetleri gidermek ve kamuoyunun dikkatini kamu kurumlarındaki idari 

hastalıklara çekmek konusundaki çare arayışları onları bu konudaki en iyi 

örneklerden biri olan İskandinav ülkelerinden İsveç örneğine odaklamıştır. İsveç’te 

kurumsallaşıp gelişen ombudsman kurumu örnek alınmış ve başta Avrupa Birliği 

ülkeleri olmak üzere dünyanın bir çok ülkesi bu kurumu kendi ülkelerine adapte 

etmişlerdir.  

Avrupa Birliği de ombudsmanın ulusal sistem içerisinde insan haklarının 

korunması ve hukuk devletinin geliştirilmesi açısından önemli bir kurum olduğunu 

ve kamu yönetiminin her seviyesinde önemli bir rolü bulunduğunu kabul etmiştir. 

Avrupa Birliği Temel Hakları’nın 41.maddesinde de “iyi yönetim hakkı” temel bir 

hak olarak kabul edilmiş ve bu hakkın gerçekleştirilmesinde ombudsman temel 

şartlardan birisi olarak benimsenmiştir. Birlik kendi bünyesinde “Avrupa 

Ombudsmanı” adı altında bir ombudsman müessesesi kurarak üye ülkelere de 

anayasal veya bölgesel yada yerel bazda ombudsman kurumunu oluşturmalarını 
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tavsiye etmiştir. Diğer bir deyişle ombudsmanı Avrupa Birliği müktesebatına dahil 

etmiş, üye olacak ülkelerin de bu kuruma geçmelerini zorunlu tutmuştur. 

Ülkemizde zaman zaman gündeme gelen ombudsman kurumuna yönelik 

tasarılar bugüne değin yasalaşma imkanı bulamamış ve uygulamaya 

geçirilememiştir. Ancak, bugünlerde ombudsman kurumu “Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanunu Tasarısı” ile tekrar gündeme getirilmiştir.  

Bu çalışmada ombudsmanın denetim işlevinin yanında kamu yönetiminin 

geliştirilmesinde, sorunların çözümünde stratejik bir çare olabileceği analiz edilmeye 

çalışılacak, Türkiye için bir ombudsman modeli önerilecek ve bugün için Meclisin 

gündeminde olan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ana hatlarıyla ele 

alınmaya çalışılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Her toplum mevcut gereksinmelerini karşılamak ve geleceğe yönelik 

amaçlarını gerçekleştirmek üzere çeşitli örgütlenmelere gitmektedir. Bu bağlamda, 

bu örgütlenmelerden en büyüğü olan devletin toplumsal bir gereksinmeyi karşıladığı 

açıktır1. Devlet denince de aklımıza öncelikle kamu, yönetim, kamu yönetimi, kamu 

hizmeti ve kamu yararı, kamuoyu ve halkla ilişkiler kavramları gelmektedir. Bu 

kavramlar olmadan devleti tanımlamak mümkün olamayacağından, çalışmamızın bu 

ilk bölümünde bu kavramlara kısaca değindikten sonra devletin kuruluş amaçlarını 

kendisinden beklenildiği gibi yerine getirmesini temin etmede en büyük araçlardan 

birisi olan denetim kavramı üzerinde duracağız. 

1.1. KAMU, YÖNETİM, KAMU YÖNETİMİ, KAMU HİZMETİ-
KAMU YARARI, KAMUOYU ve HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMLARI 

Kamu, yönetim, kamu yönetimi, kamu hizmeti ve kamu yararı, kamuoyu ve 

halkla ilişkiler kavramları üzerinde az çok fikir birliği bulunmasına rağmen 

konumuzla ilgisi açısından kısaca da olsa tanımlanması gerekmektedir. Bu 

kavramların tanımlanması, çalışmamızın ana çizgilerini oluşturan ombudsman ve 

kamu yönetimi kavramlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 

1.1.1. Kamu Kavramı ve Tanımı 

Kamu kavramı, değişik anlamlarda kullanılan bir kavramdır. Habermas, kamu 

sözcüğünün kökeninde yatan “herkese açık” anlamını vurgulamaktadır (kamu yolları, 

kamu davası gibi). Bu anlam özel alandan, latince “privare” sözcüğünden (bir şeyi 

tecrit etmek, kendine mal etmek) ayrılmaktadır. “Kamu”nun hukuki anlamını 

vurgulayan kamu yetkisi, kamu hukuku gibi hukuksal kavramlarda ise devlet 

vurgulanmaktadır. Burada kamuya hukuksal, siyasal anlamda bir statü yüklenmiştir2. 

                                                 
1 Birkan Uysal, “Halkla İlişkiler Bir Değerlendirme”, Fermani Maviş (der.), Halkla İlişkiler Seçme 

Yazılar içinde, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir 1986, s.332-334. 
2 Elisabeth Noelle-Neuman, Kamuoyu-Suskunluk Sarmalının Keşfi, çev: Murat Özkök, Dost 

Kitabevi Yayını, Ankara 1998, s.85. 
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Sözlüklerde kamu, değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumunun 

Türkçe Sözlüğünde, kamu “hep, bütün ve bir ülkedeki halkın bütünü”3 olarak 

tanımlanmıştır. Mac Millan sözlüğünde “public” sözcüğü “bir bütün olarak insanlarla 

ilgili yada insanları etkileyen; tüm insanların kullanımına açık olan, açıkta yapılan 

yada yürütülen; yaygın olarak bilinen; insanların bütünü; bir toplumun yada bir 

ülkenin tüm üyelerini; benzer ilgileri yada çıkarları olan insan grubu”4 olarak 

kapsamlı bir biçimde tanımlanmıştır. Webster sözlüğü ise kamuyu “ortak özellikleri 

yada ortak çıkarları olan insanların oluşturduğu grup”5 olarak tanımlamıştır.  

Kamu kavramı aynı zamanda devlet erkini, yani egemenliğini6, resmiyeti ve 

genelliği anlattığı kadar, “özel”in, “gizli”nin ve “kapalı”nın zıddı olarak “açıklık”ı, 

“halka ait oluş”u ve “görülebilirlik”i de ifade etmektedir. Kamu malları, kamu hayatı 

ve halk (amme) kütüphanesi gibi7. 

Kamu kavramı geleneksel anlamda belli grupları sınıfları veya otoriteye sahip 

olanları; çağdaş anlamda da milli sınırlar içinde yaşayan tüm insanları kapsar. 

Çünkü, insan olma niteliği açısından “az insan”, “çok insan” yoktur. Herkes insandır 

ve toplumun eşit haklara sahip bir parçasıdır. Kamu kavramının, bu anlamda milli 

sınırlar içindeki tüm insanları kapsaması çağdaş demokrasi kuramının temelini 

oluşturur8. 

“Kamu hukuku” devletin kuruluş ve işleyişini, öteki devletlerle, kamu tüzel 

kişileri ve özel kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütününü; “kamu 

düzeni” toplumun bütününü ilgilendiren düzeni; “kamu personeli” devlet hizmetinde 

çalışan görevlileri; “kamu tüzel kişileri” kamu yararı amacına dönük insan ve mal 

topluluklarını; “kamuoyu” belli bir konuda toplumun büyük bir kesimince 

benimsenen görüş, tavır ve inançların toplamını; “kamu sektörü” devlet eliyle 

yürütülen ekonomik faaliyetlerin bütününü anlatmaktadır9. 

                                                 
3 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara 2000. 
4 Mac Millan Contemporary Dictionary, Mac Millan Publishing co inc, 1979. 
5 Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, Merriam-Webster Inc., Massachusetts 1998. 
6 Gencay Şaylan, “Poulantzas’ın Devlet Kuramına Katkıları Üzerine Bazı Düşünceler”, Kamu 

Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, Cilt I, TODAİE Yayını, Ankara 1995, s.112. 
7 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Akademi Kitabevi, İzmir 1995, s.6-7. 
8 H.Nihat Bilgen, “Kamu Yönetimi ve Demokrasi Eğitimi”,Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu 

Bildirileri, Cilt I, TODAİE Yayını, Ankara 1995, s.159. 
9 Bilal Eryılmaz, a.g.e., s.6. 
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1.1.2. Yönetim Kavramı ve Tanımı 

Dünyanın her yerinde milyonlarca insan, mal ve hizmet üretmek maksadıyla, 

günün her saatinde durmadan çalışmakta, yüz binlerce kişi de bu çalışmaları 

yönetmektedir. Bütün bu faaliyetler dünyanın her yerinde “örgüt” adı verilen, 

iktisadi, sosyal, kültürel, askeri, dini ve siyasi amaçlı, “işbirliği sistemleri” içinde 

yerine getirilmektedir10. Temel olarak, önemli insan eylemlerinin tümü örgütlerde 

görev yapan kişiler yoluyla yürütülür. Toplumun başardığı ana işlerin tümü 

örgütlenmiş çabalar yoluyla gerçekleşmektedir. Bilimdeki ilerlemeler, ulaşım 

sistemleri, bölgesel kalkınma ve kültürel faaliyetlerin tümü birlikte insan çabalarıyla 

daha düzenli olarak yapılır11. İşte yaşamın farklı alanlarında sürdürülen bu 

çalışmaların, faaliyetlerin, istenen amaçlara en iyi bir biçimde yöneltilebilmesi için 

karşımıza “yönetim” kavramı çıkmaktadır. 

Kurthan Fişek’e göre, “yönetim” kavramı, yerine göre, hem devletin 

örgütleyici eylemlerini (amaç), hem de bu eylemleri yürüten makineyi (araç) 

adlandırmak için kullanılır12. Ancak, burada yönetimi, devlet faaliyetleri ve idaresini 

de kapsayan, ama daha geniş olarak, toplum yaşamındaki tüm faaliyet ve kişi 

kümelerini de içerecek şekilde ele alıyoruz. Buna göre; 

Yönetim, belli bir amacın gerçekleştirilmesi için, örgüt faaliyetlerinin  

çalışmalarının planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi, yani 

kontrol edilmesidir13. 

Yönetim, ortak amaçları gerçekleştirmek için işbirliği eden kişi kümelerinin 

eylemleridir14. 

Yönetim, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için, başlıca, planlama, 

örgütleme, yöneltme ve denetim süreçleri yoluyla tüm kaynakların 

eşgüdümlenmesidir15. 

                                                 
10 Atilla Baransel, Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul 

1979, s.23. 
11  Halil Can – Meral Tecer, İşletme Yönetimi, TODAİE Yayını, Ankara 1978, s.3. 
12 Kurthan Fişek, Yönetim, Paragraf Yayınevi, 2005, s.31. 
13 Oktay Alpugan ve Diğerleri, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 
İstanbul 1990, s. 129. 

14 Herbert A.Simon – Donald W. Smithburg – Wictor A. Thomson, Kamu Yönetimi, çev: Cemal 
Mıhçıoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara 1985, s. 1. 

15 Turgay Ergun – Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE Yayını, Ankara 1984, s.4. 
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1.1.3. Kamu Yönetimi Kavramı ve Tanımı 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Fişek, kamu yönetimi anlamında “yönetim” 

kavramını, yerine göre, hem devletin örgütleyici eylemlerini (amaç), hem de bu 

eylemleri yürüten makineyi (araç) adlandırmak için kullanmıştır16. Yani bu kavram, 

(1) eş amaçlı kişilerden oluşan bir yapıyı ve (2) örgütsel amaçların en akılcı 

yollardan gerçekleştirilmesine dönük bir eylemler dizisini varsaymakta; daha da 

önemlisi (3) “evrensel” nitelik taşıyan planlama, örgütlenme, personel-alma, 

yönlendirme, eşgüdüm ve denetleme eylemlerinin uygun şekilde dizilip 

etkileşimlerinin ortaya çıkardığı karmaşık bir süreçte somutlaşmaktadır17. Bu 

tanımdan hareketle, kamu yönetiminin işlevsel ve yapısal iki yönü vardır. Genel 

kuralları (yasaları) ve kamu politikalarını uygulama süreci işlevsel yönünü; devletin 

örgütsel görünümünü ise yapısal yönü gösterir18. Kamu yönetimi, diğer taraftan, 

akademik bir disiplin, bir faaliyet, bir meslektir. Kamu yönetimi, kamu bürokrasisini 

ve onun mal ve hizmet sunduğu halkla olan ilişkilerini anlamaya ve geliştirmeye 

yönelik pratik ve teoriden meydana gelen bir disiplindir. Bu disiplin, devletin 

yürütmeye ilişkin kolunun daha etkili ve verimli işlemesini sağlayacak örgüt, 

personel, uygulamalar ve yöntemlerle ilgilenmekte olup, yasama ve yargı organları, 

kamu yönetiminin ilgi alanı dışında kalmaktadır19. 

Kamu yönetimi, bütün bir toplumun iç içe girmiş ve çoğu kere de birbirleriyle 

çelişen sorunları arasında işleyen bir mekanizmadır. Toplumlar, hacim ve 

ilişkilerindeki yoğunluk bakımından geliştikçe devletler de yapı ve işleyişleri 

itibariyle büyümekte; kurumlar uzmanlaşmakta ve farklılaşmaktadır. Buna bağlı 

olarak, yönetim faaliyetlerini yöneten kamu kurumları da, yapısal görünüm ve işleyiş 

bakımından daha karmaşık ve teknik hale gelmektedir. Kamu yönetimi ile ilgili 

faaliyetlerin çoğalması, karmaşık ve teknik bir nitelik göstermesi, bu kavramın çeşitli 

tanımlarını ortaya çıkarmaktadır20. 

Kapsamlı bir olgu olan kamu yönetiminin tanımlarından bazıları aşağıda 

belirtilmektedir. 

                                                 
16 Kurthan Fişek, a.g.e., s.31. 
17 Kurthan Fişek, a.g.e., s.33. 
18 Bilal Eryılmaz, a.g.e., s.7. 
19 Bilal Eryılmaz, a.g.e., s.8. 
20 Bilal Eryılmaz, a.g.e., s. 6. 
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Kamu yönetimi, kamu düzeninin sürekliliğini sağlamaya ve kamunun ortak 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretilip halka sunulmasına 

ilişkin bir sistemdir21. 

Kamu yönetimi devlet etkinliklerinin yerine getirilmesinde uygulanan yönetim 

sanatı ve bilimi olarak da tanımlanmaktadır22. 

Kamu yönetimi, devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde insanların ve 

araç-gerecin örgütlenmesi ve yönetimidir. Burada örgüt anatomiyi, yönetim 

fizyolojiyi gösterir. Başka deyişle örgüt yapıyı, yönetim işlevselliği anlatmaktadır23. 

Kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretilip 

halka sunulmasına ilişkin bir sistem olan kamu yönetimi sistemi çeşitli elemanlardan 

meydana gelmektedir. Bu elemanlar, halk, örgüt, kamu politikası, norm düzeni, mali 

kaynak ve kamu görevlileridir24. 

Geniş anlamda kamu yönetimi, düzenli topluluklarda kamu gücünün 

öğütlenmesini ve bu örgütsel yapının işleyişini kapsar. Bu tanım tüm devlet 

görevlerini ve örgütlerini içine alır. Olağan anlamda ise, kamu yönetimi yasama, 

yargı ve bir ölçüde yürütme (hükümet etme) dışındaki kamusal işleri ve kuruluşları 

içerir. Bu anlamdaki kamu yönetimi incelemeleri devletin savunma görevini ve bu 

amaçla kurulan örgütleri de kapsamaz25. 

1.1.4. Kamu Hizmeti ve Kamu Yararı Kavramı ve Tanımı 

Kamu yönetiminin temel kavramlarından olan kamu hizmeti kavramının 

anlamı kullanıldığı yere göre değişebilmektedir. Kamu hizmeti kimi kez “faaliyet, iş, 

uğraş” anlamında, kimi kez de “kamu kuruluşları” anlamında kullanılır26.  

Kamu hizmeti kavramının idare hukukunun uygulama alanının ve idari 

yargının görev alanının belirlenmesinde ölçüt kavram niteliğine karşın tanımlanması 

kolay değildir. Esnek ve çok yönlü bir kavram olan kamu hizmeti, devlet veya diğer 

kamu tüzel kişilerinin gözetim ve denetimleri altında toplumun genel ve kolektif 

ihtiyaçlarını karşılamak ve toplum yararına kamuya sunulmuş sürekli ve düzenli 
                                                 

21 Turan Genç, Kamu Yönetimi, Ankara 1998, s.16. 
22 Turgay Ergun – Aykut Polatoğlu, a.g.e., s.5. 
23 Turgay Ergun, “Postmodernizm ve Kamu Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30, Sayı 4, 

Aralık 1997, s.5. 
24 Bilal Eryılmaz, a.g.e., s.9-10.  
25 A.Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara 1987, s.2. 
26 A.Şeref Gözübüyük - Turgut Tan, İdare Hukuku, Cilt 1, Turhan Kitabevi, Ankara 1998, s.433. 
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faaliyetlerdir27. Anayasa Mahkemesinin yaptığı tanım da bu yöndedir28. Bu tanımlara 

göre, kamu hizmetinin kamu yararı, kamu kurumu ve devamlılık, düzenlilik olmak 

üzere  üç unsurunun olduğu kabul edilmekledir. 

Kamu yönetiminin tüm eylem ve işlemlerini kamu çıkarları doğrultusunda 

yerine getirmesi olarak tanımlanabilecek olan kamu yararı kavramı üzerinde çeşitli 

görüşler ileri sürülmektedir. Kavram, yorumlayanların siyasal eğilimlerine ve kamu 

hizmetinden beklentilerine göre değişik anlamlar kazanabilmektedir. Şükrü Karatepe, 

idarenin ve idari faaliyetlerin amacının kamu yararını sağlamak olduğunu belirtir29. 

Ancak, burada yalnızca idarenin faaliyetlerini kamu yararı çerçevesinde ele almak 

yanlış olmaktadır. Yasama ve yargı kuruluşlarının faaliyetlerinin amacı da kamu 

yararıdır. Dolayısıyla, devletin ve ona bağlı tüm kuruluşların amacı kamu yararını 

temin etmektir30. 

Bir görüşe göre, kamu yararı öteki yararlara göre daha büyük yararları temsil 

etmektedir. Bu yaklaşıma göre bir konuya ilişkin olarak çeşitli çıkarları savunanların 

sayısal olarak belirlenmesi ve ona göre en çok kabul gören çıkarın kamuya yararlı 

çıkar sayılması gerekmektedir. Yalçındağ, bu yaklaşımın halk oylamasına 

sunulabilen bazı konular dışında uygulamaya yansıtılmasını mümkün 

bulmamaktadır31. 

Bir başka görüşe göre de kamu yararı, akla, mantığa uygun düşen üstün 

nitelikli çıkarları ifade etmekledir. Bu görüşte olanlar ise, kamu yararı ile eşdeğer 

saydıkları çıkarların öteki çıkarlara göre daha önemli olduğunu, üstün yararlar 

sağlayan nitelikleri dolayısıyla da halk tarafından istenildiğini ileri sürmektedirler32. 

Ancak, kamu yararı kavramını, başta ifade edilen biçimde, kamunun eylem ve 

işlemlerinin kamu yararına ifası ve tanzimi olarak tanımlamak daha uygun olacaktır. 

Kuşkusuz ki, kamu yararının doğması için illa bir sayısal çoğunluk yararının olması 

değil, ussallık, yasallık ve bir o kadar da hakkaniyetin bulunması gerekmektedir. 

                                                 
27 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt I, İstanbul 1966, s.13. 
28 Anayasa Mahkemesi, 09.12.1994 tarih ve E.43/1994, K.42/1994 sayılı kararı, Resmi Gazete 

24.01.1995, Sayı.22181, s.21. 
29 Şükrü Karatepe, İdare Hukuku, İzmir 1988. 
30 B.Zakir Avşar, Ombudsman (Kamu Hakemi) Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Hak-İş 

Konfederasyonu Yayını, Ankara 1999, s.21. 
31 Selçuk Yalçındağ, Belediyelerimiz ve Halkla İlişkileri, TODAİE Yayını, Ankara 1996, s.25. 
32 Selçuk Yalçındağ, a.g.e., s.25. 



 10

1.1.5. Kamuoyu Kavramı ve Tanımı 

Kamuoyu olgusu tüm demokratik toplumlarda merkezi bir konumdadır ve 

bireyler toplumu ilgilendiren tüm sorunlarda kendi düşüncelerini ifade etme meşru 

hakkına sahiptirler33. 

Günümüzde kamuoyu, toplumun bağımsız bir öğesi haline gelmiştir. Kamuoyu 

hem denge sağlayıcı ve hem de meşrulaştırıcı öğeleri içerir.  

Gerek siyasi ve gerekse ekonomik alanda rekabetçi yapıyı benimsemiş olan 

toplumlarda kamuoyu, yönetenler açısından son derece önemlidir. Bugün, kendi fikir 

yapısı etrafında bir kamuoyu oluşturamayan herhangi bir örgütün; ürettiği ve satışa 

sunduğu mal veya hizmet lehine kamuoyu yaratamayan bir ticari işletmenin yaşamını 

sürdürmesi mümkün değildir34. 

Kamuoyunun çok değişik tanımları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Kamuoyu, toplumlarda yaygın olan düşünce biçimi, toplumun çoğunun 

benimsediği düşüncedir35. 

Kamuoyu bireylerin, grupların yada kuruluşların belli konulara ilişkin olarak 

oluşturdukları inanç, kanaat ve görüş birliktelikleridir36. 

Kamuoyu, akılcı (metafizik olmayan) kamu tartışmasına sunulmuş genel çıkar 

sorunları üzerinde bilinçli bir toplumun sosyal yargısıdır37. 

Tanımlarda, bize kamuoyunun niteliği hakkında iyi bir kavrayış olanağı sunan 

üç temel özellik yer almaktadır. Birincisi, kamuoyu için açıklık bir önkoşuldur. 

İkinci olarak kamuoyu dayanışmayı gerektirir. Üçüncü olarak, kamuoyu kararları 

içerir. Bu üç özellik kamuoyunun dinamik bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu 

süreçte güncel olaylara yurttaşların yanıtlarının harekete geçirilmesi söz konusudur. 

Fikirler sorunların önemine ve tutumların belirginliğine göre sürekli olarak değişir38. 

                                                 
33 Ragnar Waldahl, “Siyasal Tutumlar ve Kamuoyu”, çev: Süleyman İrvan, İletişim, Sayı 1-2, 1994, 

s.57. 
34 Ahmet Bülent Göksel, Halkla İlişkiler, Bilgehan Basımevi, İzmir 1998, s.46-47. 
35 Gönül Budak – Gülay Budak, Halkla İlişkiler Davranışsal Bir Yaklaşım, İzmir 1998, s.25. 
36 Selçuk Yalçındağ, Belediyelerimiz ve Halkla İlişkileri, Naklen Williams H. Gilbert, Public 

Relations in Local Government, International City Management Association, Washington D.C. 
1975, s.55. 

37 Orhan Koloğlu, “Kamuoyu, Tanzimat, 21.Yüzyıl”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul 1992-
1993, s.36. 

38 Ragnar Waldahl, a.g.m., s.58. 
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1.1.6. Halkla İlişkiler Kavramı ve Tanımı 

Dilimize İngilizce “public relations” deyiminin karşılığı olarak39 giren halkla 

ilişkilere yönelik bir çok tanımlama bulunmaktadır. Göksel, halkla ilişkilerin 

özellikle psikoloji, sosyoloji, ekonomi, işletme ve hatta antropoloji bilimleri ile yakın 

bir disiplin olduğuna dikkat çeker40. Yalçındağ’da, kamu yönetiminin hiç bir 

alanında halkla ilişkilerde olduğu gibi inanılmaz sayıda çok ve farklı tanımlar 

yapılmadığına dikkat çekerek, bunu, “konunun yeni oluşuna”41 bağlar. Kazancı’nın 

bu çeşitliliğe ilişkin getirdiği yorum ise geniş uygulama alanı, komşu tekniklerle 

kimi kez içiçe girmiş olması en önemlisi birbirinden ayrı amaçları olan örgütlerde 

(kamusal yada özel) uygulanmakta olmasıdır42. 

Mıhçıoğlu ise, “kamusal ilişkiler” demeyi tercih etliği kavramı “kamuoyunu 

aydınlatma, bir örgüte iyi niyet, saygınlık, destek sağlama, kamunun zihninde örgüt 

konusunda olumlu bir izlenim, olumlu bir görüntü yaratma”43 olarak 

tanımlamaktadır. 

Kazancı, kamu yönetimi ve işletmelerde halkla ilişkilerin yönetimin bilme-

tanıma eksikliğini gidermek, halkla sorumluluğu bölüşmek, yapılan işleri halka yada 

tüketiciye anlatmak gibi bir başka anlamına dikkat çekerek, “toplumun değişik 

kesimlerinin isteklerinin yönetimce öğrenilmesi ve bu isteklerin değerlendirildikten 

sonra yönetsel eylem ve işleme dönüştürülmesi gibi bir süreci içermesi halkla 

ilişkiler uygulamasını bir yönetim süreci haline getirmiştir”44 demektedir. 

Yöneten-yönetilen, satan-satın alan ayırımının bulunduğu her ortamda halkla 

ilişkiler uygulamasından söz edilebilir. Çünkü halkla ilişkiler bir yandan örgütsel 

çıktıya bağlı, onun ayrılmaz parçası olan ilişki, öte yandan bu ilişkiye düzenlilik 

getirme ve çevre öğelerini denetlemek için örgüt tarafından geliştirilmiş bilinçli çaba 

olarak ortaya çıkar, örgüt çevre etkileşimi kaçınılmaz olduğuna göre örgütün içinde 

                                                 
39 Metin Özdönmez – Aytuğ Asken – Abdi Ekizoğlu, Halkla İlişkiler, AB Ofset Basın Yayın 

Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Yayını, İstanbul 1999, s.3. 
40 Ahmet Bülent Göksel, a.g.e., s.48. 
41 Selçuk Yalçındağ, a.g.e., s.26. 
42 Metin Kazancı, Halkla İlişkiler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No:459, 

Ankara 1980. 
43 Cemal Mıhçıoğlu, Kamusal İlişkiler (Ders Notları), Ankara Üniversitesi Basın Yayın 

Yüksekokulu Yayını, Ankara 1986-1987. 
44 Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi Yayını, Ankara, 

1995, s.44. 
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bulunduğu her ortamda halkla ilişkiler ya kendiliğinden yada planlı olarak ortaya 

çıkan bir faaliyet olacaktır45. 

1.2. DENETİM OLGUSU 

1.2.1. Denetim Kavramı 

Yönetimin fonksiyonlarından birisi olan denetim fonksiyonu, kamusal yada 

özel olsun bütün örgütler için çok önemli ve gerekli bir yönetim unsuru olduğu 

halde, bağımsız bir fonksiyon değildir; aslolan yönetimdir. 

 “Bir işin olması gerektiği yolda yapılıp yapılmadığını anlamak yada bir işi 

yapılması gerektiği yolda yürütmek için bakıp gözetmek, teftiş, murakabe, kontrol” 

olarak tanımlanan denetim46, felsefeden psikolojiye, borsa işlerinden askeri alana pek 

çok alanda değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Bir tanıma göre de denetim, 

“yönetme, yönlendirme, gözetme, sınırlandırma, düzenleme, hükümet etme, çekip 

çevirme veya denetleme yetkisi ve gücü; bir şeyin üzerindeki nüfuzun 

sınırlandırılması veya yönlendirilmesine ilişkin yetenek” olarak tanımlanmaktadır47. 

Denetim, ister kamusal ister özel, her hizmet kuruluşu için bir ihtiyaçtır. 

Durumu değerlendirmeye, aksamaları ve düzeltme çarelerini kestirmeye yarar. Kamu 

yönetimi için denetim, onun niteliği ve toplumun günlük yaşantısı üzerindeki etkisi 

dolayısıyla bir zorunluluktur48. Bir kuruluş ve örgütte yapılan işlerin amaçlara 

uygunluğu, yerindeliği ve etkinliği ancak denetim sayesinde öğrenilebilir ve 

saptanabilir. Başka bir deyişle denetim, her örgütün amacına varma derecesini, 

sağladığı hizmetlerin niteliğini ve niceliğini değerlendirmede, temel bir yönetim 

çabası ve öğesidir49. Denetimin bulunmadığı örgütlerde yönetim işlevinden söz 

etmek olanaklı olmaz50.  

Yönetim hukuku alanında denetim olgusu daha kapsamlı bir içeriğe sahiptir. 

Kamu yararı amacıyla hareket etmesi gereken yönetimin eylem ve işlemleri, özgün 

                                                 
45 Metin Kazancı, Kamuda ve Özel …, a.g.e., s.43. 
46 Orhan Hançerlioğlu, Türk Dili Sözlüğü, Remzi Yayınevi, İstanbul 1992, s.162; Osmanlıca-

Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, TÜRDAV Yayınları, İstanbul 1987, s.968. 
47 Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 
İstanbul 1999, s.46. 

48 Tahsin Bekir Balta, İdare Hukukuna Giriş, TODAİE Yayını, Ankara 1970, s.207. 
49 Acar Örnek, Kamu Yönetimi, Meram Yayın Dağıtım, İstanbul 1991.s.246. 
50 William Newman, İşletmelerde ve Kamu Yönetiminde Sevk ve İdare, çev: K.Sürgit, TODAİE 

Yayını, Ankara 1979, s.479. 
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denetim teknikleri kullanılarak, “hukuksallık”, “verimlilik ve “yerindelik” testine 

tabi tutulur. Bizim hukuk sistemimizde yargı yerleri ancak “hukuka uygunluk” 

denetimiyle bağlı kalırken, yerindelik ve verimlilik gibi ölçüler daha çok hiyerarşik 

ve vesayet denetimi sonucunda uygulanır. Denetim için stratejik noktalarda 

standartların saptanması uygulamaların izlenmesi ve rapor edilmesi, düzeltici 

önlemlerin alınması, işlem ve eylemlerde bulunması olası aykırılıkların hukuksal 

yolla ayıklanması, kamu yararını gözardı eden olguların önünün alınması yönetim 

hukukunda denetimin özüne yönelik faaliyetler olarak gerçekleştirilir51. 

1.2.2. Denetimin Amacı ve Yararları 

Temelde yönetim süreçlerinin sonuncusu ve en önemli olanı, denetim olgusu 

ile istenen veya istenmeyen öğelerin yönetimin doğasına kazandırılması veya 

ayıklanması, yönetsel başarı şansının yükseltilmesi mümkündür.  

Kişilerin karşı karşıya kaldıkları bir işlem yada eylemin haklı olup olmadığını 

ancak denetim yoluyla anlayabiliriz. Denetim, hukuksal açıdan, yönetimin eylem ve 

işlemlerini hukuk düzeniyle uygun kılmayı amaçlar. 

Denetim, öncelikle yönetimde sorumluluğun ortaya çıkarılmasına yardım eder. 

Yönetimin aksayan ve kötü işleyen yanları ve buna neden olan kişiler (özellikle 

yöneticiler), esaslı biçimde yapılan bir denetim sonucunda ortaya çıkarılır. Denetim, 

işleyişteki aksaklıkları saptayarak bunların düzeltilmesini, görevlilerin daha iyi 

çalışmasını sağlamaya yönelik bir eylemdir52. 

Kamu kurumlarına ilişkin olarak, yönetilenlerin şikayet yolu açık tutularak 

yönetsel sürece “halkın katılımı” sağlanır. Yönetim olgusunun iki aktörü arasında 

gerçekleşen eşyönlü etki, yönetsel demokrasinin olgunlaşmasında da etkili olur. 

Dayanılan demokrasi teorisi ne olursa olsun, her demokratik rejimin ideal durum 

olarak az veya çok açığa vurduğu amaç, yönetilenlerin bütün yönetim sorunları 

üzerinde söz sahibi olmalarıdır53. 

                                                 
51 Nuri Tortop, “Yönetimin Denetlenmesi ve Denetleme Biçimleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 7, 

Sayı 1, 1974, s.32. 
52 Acar Örnek, a.g.e., s.247. 
53 Mümtaz Soysal, Halkın Yönetime Etkisi, TODAİE Yayını, Ankara 1968, s.30. 
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İşlem ve eylemleri denetim mekanizmasıyla denetlenen bir yönetimin etik 

meşruluğu güçlenir. Karar ve eylemler hakkında oluşan kuşku ve korkular giderilir; 

denetim sonrası aşamada içinde hukuka aykırı öğeler bulunmayan işlem aklanır. 

Yönetsel yapıda zamanla yaygınlaşan ve kronikleşen olumsuzluklar köklü bir 

değişimi ve yeniden yapılanmayı gerektirebilir. Kapsamlı ve genel bir denetim 

sonucunda yönetimin yapısı ve amacı hakkında bir reform önerilebilir. Özel kesim 

açısından bu reform önerisini gerçekleştirmek kolay olsa da, kamu yönetiminde bu 

oldukça zordur. “Kamu yönetimlerinde reform siyasal ve toplumsal niteliklidir; 

sosyal yansımaları ve mali önemi yüksek olan bir karardır”54. 

1.2.3. Denetim Teknikleri 

Denetleme teknikleri denetimin türüne göre değişir. “İçsel denetim”de 

öncelikli sorun “personel” olurken, “dışsal denetim”de örgütün “çıktıları” (eylem ve 

işlemler) denetlenir. 

Kurum içinde personelin değerlendirilmesi, bir işin görülmesiyle ortaya çıkan 

sonuçların, daha önce ast ve üst tarafından belirlenen hedeflere uygunluğunun 

ölçüldüğü ve böylece örgütsel amacın elde edilmesi için harcanan çabaların 

belirlenmesi esasına dayanır55. Uygulamada başvurulan en önemli teknik personelin, 

hizmetin gerektirdiği niteliklere uygun olarak sınıflandırılması ve örgütün yapmak 

durumunda olduğu işin gerçekleştirilmesine kimlerin, nasıl, hangi oranda katılacağı, 

sorumluluğun nasıl paylaşılacağı gibi konuları içeren “iş planları”dır. Kurum içi 

toplantılar, yılsonu değerlendirmeleri, bütçeleme, işlemlerin bir üst makam 

tarafından onaylanması içsel denetime ilişkin en etkili yöntemler olarak sayılabilir56. 

Örgüt dışı organlar tarafından yapılan denetimde iki önemli teknik (araç) etkili 

olur: Hukuksal araçlar ve siyasal araçlar. Hukuk düzeninin öngördüğü yönteme 

uygun denetim işlevini üstlenen kurumsal yapılar hukuk araçlarıdır. Mahkemeler, 

komisyonlar, kurullar, komiserlikler, düzenleyici ajanslar vd. az çok hukuksal 

yönteme bağlı bir denetim işlevini yerine getirirler. 

                                                 
54 Cevdet Atay, Devlet, Yönetim ve Denetim, Marmara Kitabevi, Bursa 1997, s.23. 
55 Nuri Tortop – Eyüp İsbir – Fethi Aykaç, Yönetim Bilimi, Yargı Yayınevi, Ankara 1993, s.168. 
56 Müslüm Akıncı, a.g.e., s. 49. 
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Siyasal araçlar ise, daha çok ipso facto57 bir denetim işlevini yerine getirirler. 

Bu konuda ilk akla gelen örnekler, parlamento tarafından oluşturulan araştırma 

komisyonları, soruşturma komisyonları ve sivil toplum örgütleridir. Devlet 

başkanının siyasal sistemdeki konumuna bağlı olarak değişen gözetim yetkisi de 

çoğu zaman siyasal bir denetim aracıdır. Türkiye’de Cumhurbaşkanının “devlet 

organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetme” görevi ve yetkisi (Any. 104/1), 

Cumhurbaşkanına gözetim iktidarı çerçevesinde doğrudan veya dolaylı siyasi 

denetim yolunu işletmeye olanak tanır. 

Gerek içsel ve gerekse dışsal denetim ya işlem öncesi yada işlem sonrası 

aşamada gerçekleştirilir. İdarenin yapmayı tasarladığı bir iş veya işlemi uygulamaya 

geçirmeden önce ilgili makamlarca vize verilmesi, uygunluk bildirimi, onaydan 

geçirilmesi gibi yöntemler “ön denetim” veya “önleyici denetim” amacına yöneliktir. 

Bir idari kararın yürütülmesi esnasında yahut uygulandıktan sonra yapılan denetim 

de aposteriori58 bir denetimi dile getirir. Denetimin en etkili olanı sonradan yapılan 

denetimdir59. 

Denetleyenlerin konumuna göre “bağımlı” yada “bağımsız” denetimden söz 

edilebilir. Hiyerarşi düzeni içerisinde yapılan denetim bağımlı bir denetime, bağımsız 

idari otoriteler tarafından yapılan denetim “bağımsız denetince örnek olarak 

gösterilebilir. 

Denetleyenlerin sayısı dikkate alındığında denetim ya tek kişi tarafından yada 

grup tarafından gerçekleştirilebilir. Geniş çaplı kuruluşlar genel olarak belli bir ekip 

tarafından denetlenir. Belli bir konu ile sınırlı denetim daha çok tek kişi (bir müfettiş, 

soruşturmacı, denetmen) tarafından yapılır. Gerçekçi ve nesnel bir denetim için kurul 

halinde yapılan denetim sağlık verilebilir. Denetimin kapsamı belli bir bölge ile 

sınırlandırılabileceği gibi, yaygın denetime de olanak tanınabilir. 

1.3. GELENEKSEL DENETİM BİÇİMLERİ 

Gerek kamu yönetimi gerekse de özel yarar amaçlı örgütler bireyin temel hak 

ve özgürlüklerini ihlal etmektedir. Devlet, ister içerden (kamusal hizmet 

birimlerinden), isterse dışarıdan (özel kesimden) gelsin ihlal içeren eylemler 
                                                 

57 Kendiliğinden, otomatik olarak. 
58 Sonuçtan hareket ederek nedene varmak. 
59 Bernard Gournay, Yönetim Bilimine Giriş, çev: İ.Kuntbay, TODAİE Yayını, Ankara 1971, s.100. 
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karşısında sessiz ve etkisiz kalamaz; bunu toplumun yüksek yararları ile dengelemek, 

toplumsal huzur ve barışı sağlamak zorundadır. Devlet, idare üzerinde denetim 

görevini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Yasama-yürütme-yargı işlevlerinde örgütlenmiş devlet tüzelkişiliği bu görevini 

iki yolla yapar: Bir yandan yargı dışı denetim mekanizmalarını harekete geçirir ve bir 

yandan sırf bu amaçla örgütlenmiş yargı organlarına yetki verir. Anayasamıza göre 

son söz yargınındır. Ancak demokratik toplumlarda denetim işlevini sırf yargı 

organları yapmaz. Yargı-dışı denetim organları da denetim işlevini yerine getirirler. 

Yönetsel faaliyetler böylece çok katmanlı bir filtreden geçirilerek (olası) hukuka 

aykırılıklardan arındırılır. Yargı dışı denetim alanı bir öndenetim işlevi görür. Yargı 

ise çekişmeli yöntemle sorunu giderir60.  

Bu anlamda kamu yönetimi üzerindeki denetim biçimlerine bakıldığında 

denetim işlevini, kapsamına göre (genel denetim, özel denetim), içeriğine göre 

(uygunluk denetimi, performans denetimi), yapılış nedenine göre (isteğe bağlı 

denetim, zorunlu denetim), denetim organının konumuna göre (dış denetim, iç 

denetim), denetim yapan organa göre (siyasi denetim, kamuoyu denetimi, yargı 

denetimi, idari denetim, ombudsman denetimi) kategorilere ayırıp incelemek 

mümkündür. Farklı kriterleri esas alarak yapılan bu ayırımlardan denetimi yapan 

organa göre denetim türü incelemesi genellikle kabul görmektedir.61 Bizde bu 

yöntemi esas alarak çalışmamıza devam edeceğiz. 

Denetim organları tarafından idare üzerinde iki tür denetim yapılır. Bunlar, 

“hukukilik denetimi” ve “yerindelik denetimi”dir. Kural olarak yargı organları 

hukukilik denetimi, diğer denetim organları ise hem hukukilik hem de yerindelik 

denetimi yaparlar. İdarenin davranışlarının yalnız hukuka uygun olması yetmez, 

bunların yerinde olması başka bir deyişle, kamu hizmetlerinin iyi bir biçimde, 

kamuya yararlı ve verimli olarak yürütülmesi de gerekir.62 İşte bu denetimler 

sayesinde, idarenin hukuka ve kamu hizmetlerinin gereklerine uygun davranması 

sağlanmış olur. 

                                                 
60 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.53. 
61 Cengiz Akın, “Kamu Yönetiminde Yeniden Düzenleme Çalışmaları Ve Denetim Sistemimiz”, 

Türk İdare Dergisi, Yıl 72, Sayı 427, Haziran 2000, s. 91. 
62 A.Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, 8.Baskı, Ankara 1995, s.291. 
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1.3.1. Yargı Dışı Denetim 

1.3.1.1. Siyasal Denetim 

Demokratik bir rejimde egemenlik yetkisini halk adına kullanan organlar, aynı 

zamanda anayasa gereği, devlet yönetiminin işleyişiyle ilgili sorunlarda “gözetici”, 

“denetleyici” rol üstlenir63.  

Parlamenter rejimde yasama organına karşı sorumlu olan hükümet, Anayasada 

belirlenmiş olan yöntem ve araçlarla parlamento tarafından denetlenir ve 

gerektiğinde güvensizlik oyu ile işbaşından uzaklaştırılabilir. Başkanlık rejiminde ise 

ayrı ayrı halkın oyu ile seçilmiş olan yasama organı ve başkanın birbirinin varlığına 

son vermek gibi bir yetkileri yoktur. Ancak karşılıklı fren ve denge mekanizmasıyla 

birbirini denetlemeleri söz konusudur. 

a. Yasama Organının Denetim İşlevi 

Siyasal denetim dendiği zaman daha çok parlamento tarafından yapılan 

denetim akla gelmektedir64. Yasa koyucu toplumun değişik kesimlerinden gelen istek 

ve zorunluluklarla bir konuda kural koyarken, aslında bir önleyici denetim işlevi 

görmektedir.  

Geleneksel olarak parlamentonun hükümeti denetleme araçları, her ülkenin 

siyasal rejimine göre değişiklikler göstermektedir. Bunlardan kimisi yüzeysel, 

sıradan konulara ilişkin olarak kullanılırken, kimisi de daha derin araştırmaları 

gerektiren ciddi iddialar üzerine kullanılmaktadır. “Yasamanın etki araçları” da 

denen65 ve parlamenter rejimlerde meclisin hükümete, dolaylı olarak da idareye, 

uygulamış olduğu siyasi denetim yolları; soru, genel görüşme, meclis soruşturması, 

meclis araştırması ve gensoru şeklinde gerçekleşmektedir.66  

Türkiye’de idarenin başı olan bakanlar, bakanlıklarına bağlı kuruluşların 

faaliyetlerinden dolayı TBMM’ne karşı sorumludurlar. Siyasi denetim bu 

sorumluluğun yerine getirilip, getirilmediğinin TBMM tarafından araştırılmasına 

yöneliktir. 

                                                 
63 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.60. 
64 Nuri Tortop – Eyüp İsbir – Fethi Aykaç, a.g.e., s.175. 
65 Servet Tanilli, Devlet ve Demokrasi, Say Yayını, İstanbul 1982, s. 386. 
66 Ergun Özbudun, Parlamenter Rejimde Hükümeti Murakabe Vasıtaları, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1962. 
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Anayasa’nın 74. Maddesi uyarınca da vatandaşların Meclis’e dilekçe ile 

başvurarak kendileri yada kamu işleri ile ilgili olarak yetkili kişileri şikayet hakları 

bulunmaktadır. TBMM’ne verilen bu dilekçeler Dilekçe Komisyonu’nda görüşülür. 

Dilekçeler konusunda Meclis’in vermiş olduğu kararlar her ne kadar hükümeti 

bağlayıcı olmasa da uygulamada Meclisin alınan kararlara uyulmaması durumunda 

diğer denetim yollarını harekete geçirmesinden ötürü genellikle uyulduğu 

görülmektedir67. 

Kamu yönetimi açısından yasama organının en önemli denetim aracı 

“bütçe”dir. Bütçe ile bakanlıkların ve öteki kamu kurumlarının harcamaları 

denetlenerek, kamu yönetiminde verimlilik ve rasyonellik sağlanır. Devlet 

organlarının yıllık harcamalarını denetlemeye olanak tanıyan bütçe, seçilmişlerin 

isteklerini kabul etmeyen yöneticilere karşı uyguladıkları bir yaptırım aracı olarak 

görülmektedir68. Başkanlık rejiminde ise bütçe, salt denetleme aracı olarak değil, 

Kongre ile Başkan arasındaki güç savaşında denge-fren mekanizması olarak da işlev 

görmektedir.  

Türkiye açısından durum farklıdır. Cumhurbaşkanı ile yasama organı arasında 

bütçe mücadelesi yoktur. Ancak bütçe, hükümet açısından “zorlayıcı bir sınav” 

görünümündedir. Hükümet, mali yıl başından önce bütçe hazırlıklarına başlamakta 

ve mali yılı başında parlamentonun onayına sunmaktadır. Meclis Genel Kurulu’ndaki 

görüşme ve tartışmaların ardından bütçe yasası ya onaylanır veya reddedilir. Siyasal 

gerçeklikte bu “red” bir güvensizlik oyu olarak algılanır ve kabinenin çekilmesine 

neden olur69. 

Bütçe yasasının uygulanışını denetleme yetkisi de yasama organına verilmiştir. 

Bütçenin denetlenmesi, bir yıl içinde elde edilen gelirlerin ve yapılan harcamaların 

bütçe yasasına uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini içermektedir. Anayasa 

gereğince bu denetimi, TBMM adına Sayıştay yapmaktadır70.  

Parlamentonun bir diğer siyasi denetim aracı da kalkınma planlarıdır. Bir karar 

ve organı olarak yürütme, belli bir dönem için siyasi tercihlerini içeren bir 

hazırlayarak yasama organına sunar. Parlamentonun onayı ile (biçimsel olarak bir 

                                                 
67 Şükrü Karatepe, a.g.e., s.215. 
68 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.64. 
69 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.64. 
70 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.65. 
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yasaya dönüşmese de), kamu kuruluşları için “bağlayıcı”, özel kesim için “yol 

gösterici normatif ilkeler ortaya konur71. Böylece yasama organı kalkınma planları 

aracılığıyla yönlendirici bir ön-denetim yetkisi kullanır. 

b. Devlet Başkanının Denetim İşlevi 

Bir rejimin niteliğini, devlet başkanının siyasal sistem içindeki yeri, konumu 

belirlemektedir. Seçilme yöntemi ve anayasal (veya geleneksel) yetkileri bakımından 

devlet başkanlığı, kimi zaman salt sembolik bir makam, bazen devlet faaliyetlerine 

aktif olarak katılan, bazen de doğrudan yürütme erkini elinde bulunduran bir 

makamdır. Bu ayrılığın derecesine ve oranına göre ya işbirliğine dönüşmüş siyasi bir 

işbirliği (parlamenter rejim) veya sert, keskin bir bölünmeyi içeren yapı biçiminde 

(başkanlık rejimi) işlemektedir. Bir de Duverger’in tanımladığı gibi bir ara 

formulasyon olarak, güçlü yetkilerle donatılmış bir yarı-başkanlık rejiminden 

sözedilmektedir72. 

Devlet başkanının anayasal konumu hakkında oldukça değişik görüşler ortaya 

konmakta ise de, bizim için önemli olan denetime yönelik işlevini irdelemektir. 

Siyasi rejim hangisi olursa olsun, devlet başkanının sistem içinde denetime yönelik 

yetki ve görevleri bulunmaktadır. Bunları biz parlamenter rejim ve başkanlık rejimi 

perspektifinde inceleyebiliriz. 

 (i) parlamenter rejimde denetim işlevi 

Devlet başkanı, parlamenter rejimlerde ya halk tarafından (Fransa, Finlandiya, 

Avusturya) yada parlamento tarafından (Türkiye) seçilir veya bir kraliyet ailesi 

biçiminde kalıtım yoluyla kuşaklar boyu aktarılır, soydan soya geçer (İngiltere gibi 

ülkelerde olduğu gibi)73. 

Klasik parlamenter rejimde devlet başkanı (kral, kraliçe, imparator, şansölye, 

cumhurbaşkanı) devletin bağımsızlığını, bütünlüğünü ve sürekliliğini temsil eden bir 

makamda bulunur. Hükümet ve yasama organına karşı pratikte uygulayabileceği 

güçlü bir silahı yoktur74. Zira anayasal zeminde yürütmenin başı olarak 

                                                 
71 Turgut Tan, Planlamanın Hukuki Düzeni, TODAİE Yayını, Ankara 1976, s.67. 
72 Maurice Duverger, Seçimle Gelen Krallar, Kelebek Yayınları, İstanbul 1986, s.8 vd. 
73 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.66. 
74 Mustafa Erdoğan, Anayasacılık, Parlamentarizm, Silahlı Kuvvetler, Siyasal Kitabevi, Ankara 

1993, s. 94. 
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cumhurbaşkanı -siyasal sorumluluk hükümetin olduğundan- tümüyle simgesel 

durumdadır; buna karşın devlet başkanı olarak bazı yetkileri kullanabilmektedir75.  

Anayasal düzenimizde Cumhurbaşkanı, devletin başı olarak ülkenin birliğini 

temsil etmek, Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu 

çalışmasını gözetmek misyonunu üstlenmiştir. Ancak Cumhurbaşkanı 1982 

Anayasası ile klasik parlamenter rejimdeki konumundan daha güçlü bir konuma 

getirilerek gözetim iktidarı çerçevesinde yönetim üzerinde etkili olmaktadır. 

Öncelikle “atama” yetkisinin dolaylı ve etkili bir denetim aracı olduğunu 

belirtmek gerekir. Başbakanı ve bakanları atama yetkisi yürütme üzerinde belli 

ölçüde etkinlik sağlamaktadır. Özerk ve tarafsız yapıdaki üniversitelere rektör 

ataması, Yüksek Öğretim Kuruluna üye ataması bilimsel yaşama ilişkin kurumsal 

yönlendirme ve denetime olanak vermektedir. Keza yüksek yargı organlarının, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin atama yetkisi de cumhurbaşkanına 

aittir. Böylece sistem içinde Cumhurbaşkanı etkili ve yetkili bir konuma 

getirilmiştir76. 

Anayasaya göre yönetimin, devlet başkanı tarafından doğrudan denetimine 

olanak sağlayan ise, Devlet Denetleme Kurulu (DDK)’dur. Anayasa’nın 

Cumhurbaşkanı’na tanıdığı devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını 

gözetme görevi, ona kamu yönetimini Kurul aracılığıyla doğrudan denetleme yetkisi 

vermektedir. Yönetsel nitelikli bir organ olmasına karşın Anayasal ve yasal 

düzenleme karşısında DDK bir ombudsmanlık kurumu gibi, doğrudan vatandaşın 

idare ile ilgili yakınmalarını araştırmakla görevli değildir. Yurttaşlarla ilgili 

sorunlarda birincil derecede muhatap değildir. Cumhurbaşkanı istemedikçe harekete 

geçemez. Ancak Cumhurbaşkanı’nın “devlet organlarının düzenli ve uyumlu 

çalışmasını gözetme” yetkisiyle harekete geçirdiği Kurul, denetim işlevini yerine 

getirdiği durumda etkinlik kazanır. Kurul’un hazırladığı rapor Cumhurbaşkanının 

onayı alındıktan sonra, gereği yapılmak üzere Başbakanlığa gönderilmektedir. 

Başbakanlık, belli bir süre içinde bu raporun gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Hatta Cumhurbaşkanı gerek görürse, doğrudan adli ve idari yargı organlarına 

                                                 
75 Cem Eroğul, “Cumhurbaşkanı’nın Denetim İşlevi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Dergisi, Cilt XXXIII, No:1-2, Haziran 1978, s.39. 
76 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.67-68. 
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başvurarak bu rapor doğrultusunda yargısal sürecin başlatılmasını isteyebilmektedir. 

Bu durum karşısında süreç iyi işletilirse, hazırlanan raporun sonuçlarından kamuoyu 

haberdar edilirse Kurul, yönetim üzerinde etkili bir denetim sağlayabilir. 

(ii) başkanlık rejiminde denetim işlevi 

Başkanlık rejiminde Başkan, parlamenter rejimdeki devlet başkanının 

konumundan oldukça farklı bir durumdadır. Başkan doğrudan halk tarafından 

seçilmiş olmanın verdiği güç ve Anayasanın ona tanıdığı yetkilerle siyasal yaşamda  

hep ön plandadır.  

Amerika Birleşik Devletlerinde, etkili bir denetim yetkisi kullanan Başkan, 

yapısal olarak bürokrasi ve idare içine girmiş olduğundan, yürütmenin başı sıfatıyla 

pek çok işi idare etmek durumundadır. Seçilip işbaşına geldiğinde yaptığı ilk iş, 

birlikte çalışacağı üst düzey bürokratları belirlemektir. Adeta yönetimde bir yeniden 

yapılanma yaşanmaktadır. Seçilmişle atanmış arasındaki uyumsuzluk reorganizasyon 

yoluyla giderilmeye çalışılmaktadır77. Gerçekten de oldukça geniş bir dallanma 

gösteren yürütme kanadı güçlü bir silkeleme ile ancak toparlanabilmektedir. 

Geleneksel Amerikan idare hukuku öğretisi, Başkanın yürütme kanadını bürokrasi ile 

özdeş tutmaktadır78. 

c. Siyasal Denetim Etkili Bir Araç mı? 

Politik bir ortamda yasama organının denetim fonksiyonunu yerine 

getirebileceğini düşünmek iyimserlik olacaktır. Yürütme gücünü elinde bulunduran 

iktidar, meclisteki çoğunluğu da kendi politik menfaatleri doğrultusunda 

kullanmaktadır. Şunu unutmamalıyız ki, bugün meclisin özünü iktidar ile muhalefet 

partileri arasındaki çekişmeler oluşturmaktadır. Politik menfaatler, hukuksallıktan 

daha ön plana çıkmış durumdadır. Dolayısıyla meclis denetimine de iktidar 

muhalefet arasındaki politik çekişme hakim olacaktır. Politik şikayet kurumlarının 

sakıncaları da politiktir.79 

İktidar mensuplarının çok iyi korunduğu bir ortamda meclis denetiminin nasıl 

sonuç vereceğini kestirebilmek çok güç olmayacaktır. Dolayısıyla bu tür bir denetim 

                                                 
77 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.73. 
78 Harold Seidman, Politics, Position and Power, Oxford University Press, New York 1980, s.50 vd. 
79 Ömer Baylan, “Vatandaşın Yönetenler Karşısındaki Hakları ve İsveç Ombudsman Kurumu”, 

Mülkiyeliler Birliği Dergisi,  Sayı 48, 1977, s.32. 
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sisteminin meclisin otoritesini sarsabileceği bile söylenebilir. Yasama ve yürütme 

arasındaki ayrılığın amaçsal değeri siyasi partilerin, yani iktidar muhalefet ilişkisinin 

var olması dolayısıyla uygulamada gerçek işlevini yitirmektedir. Dolayısıyla bugün 

hükümetin daha özel anlamda idarenin denetlenmesi görevi meclisin değil, meclisin 

belli oranda çoğunluğu oluşturan muhalefetin omuzlarındadır. Muhalefet kişi hak ve 

özgürlüklerini korumada azimkar davranabilir. Fakat unutulmamalıdır ki muhalefet 

de belli bir partiye dayanacağından bu amaçta da politik çıkarlar ön planda 

tutulabilir. Meclis denetimi yapısal itibariyle ağır işleyecektir. Bu da vatandaşları 

hayal kırıklığına uğratabilecektir. Siyasal denetim etkisiz, hantal bir denetim 

olacaktır. Kişi hak ve özgürlüklerini ilgilendiren konularda yada yönetimin eylem ve 

işlemlerinden zarar görenlerin korunması gibi konularda ise etkili, hızlı ve güven 

verici denetim sistemine ihtiyaç duyulacağı ortadadır. 

Devlet, toplum ve birey ilişkilerinde asıl duyarlılık ve endişe ikincilerin 

korunması yönünden gösterilmelidir. İdarenin yetki tasmalarını önlemek ve genel 

anlamda hak ve özgürlükleri koruyabilmek için ihtiyaç duyulan bütün müesseseler 

bir hukuk devletinde bulunmalıdır. Yeni güvence ve yaptırımlar denenmelidir. 

Özgürlükler rejimi bunu gerektirir. Yalnız hukuki müesseselerin kurulmasıyla 

yetinilmemelidir. Bu müesseselere işlerlik kazandırmak da gerekir. Amaç 

hürriyetlerin, hakların yaşanabileceği sosyal bir ortam oluşturmak olmalıdır. Çağımız 

demokratik toplumu katılmacı bir toplum olmak zorundadır. Bir ülkede ne kadar 

demokrasi bulunduğunun en sağlam ölçüsü yurttaşların, kendilerini ilgilendiren her 

konuda hangi ölçüde söz ve karar sahibi olduklarıdır80. 

1.3.1.2. Yönetsel Denetim 

Yönetimin görevlerinin çoğalması ve karmaşıklaşması bu görevleri düzenleyen 

kaynakların da çoğalmasını beraberinde getirmiştir. Bu yoğunlukta idarenin hukuka 

uygun davranabilmesi de güçleşirken, kişisel hakların ihlal edilebilmesi ihtimali de 

artmıştır.81 

Yönetimin gerçekleştirdiği işlem ve eylemlerin önceden belirlenmiş olan 

hukuksal esaslara uygun olup olmadığını saptamaya yönelik bir faaliyet olan 

                                                 
80 Cem Eroğul, “Anayasa Sorunu”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt 11, Sayı 82, 1986, s.6 vd. 
81 Gürsel Özkan, Hukuk Devleti ve Yargı Denetimi, Mart 1995, s. 33. 
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yönetsel denetimle genel olarak üç amaç gerçekleştirilmeye çalışılır. Bunlar usule 

uygunluk, elverişlilik, verimlilik ve etkililiktir. Usule uygunluk; idarenin 

faaliyetlerini yürütürken yasaların emredici veya yasakladığı hükümlerine tam uyup 

uymadığının denetimidir. Elverişlilik denetiminde, denetleyiciye geniş serbestlik 

tanınmıştır. Denetleyici, ideal bir çalışma kuralından çok genel anlamda iyi bir 

davranış kuralına elverişliliği denetler. Verimlilik, etkilik denetiminde ise, hizmetin 

değeri ve verimi ortaya konur; en az çaba sarfı ile en yüksek, en ekonomik ve en iyi 

sonuç elde etmek amaçlanır82. 

Yönetsel yapı içerisinde yeralan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi iç 

yapılarında oluşturulmuş olan özel birimlerce ve kendi yapıları dışındaki denetim 

birimleri tarafından denetlenmesi yönetsel denetimi tanımlar. Bir kamu kuruluşu 

kendi kendini denetleyebileceği gibi, başka bir kurum veya kuruluş tarafından da 

denetlenebilir. Kamu kuruluşunun kendi kendisini denetlemesine “iç denetim”; başka 

bir kamu kuruluşu tarafından denetlenmesine de “dış denetim” denir. Klasik 

yaklaşımla iç denetim dendiği zaman, idari hiyerarşi yapısı boyunca alttan üste 

doğru, işlem ve eylem sonuçlarının bir üst birim tarafından denetlenmesini içeren 

“hiyerarşik denetim” anlaşılır. Buna karşın yönetsel zincirin dışında özellikle özeksel 

yönetim anlayışının etkin kıldığı dış denetim ise, daha çok “vesayet denetimi” olarak 

karşımıza çıkar83. 

Denetimin türü ve niteliğine göre, denetimi yapmaya yetkili organlar farklılık 

gösterir. Özeksel (merkezi) yönetim anlayışının geliştirdiği yöntemde öncelikle 

merkez örgütünün dışında yer alan yerinden yönetim örgütlerinin denetimi vesayet 

makamlarınca gerçekleştirilir. Ayrıca istek üzerine hareket eden denetlemekle yetkili 

ve özeksel yönetime bağlı kurullar da bu işlevi yerine getirebilir. Örneğin, 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sayıştay bu görevle yetkili kılınmış 

birimlerdendir. Hiyerarşik denetimde ise üst amirler yetkilendirilmiştir. Hiyerarşik 

yapı bakandan genel müdüre, müsteşardan birim şefine kadar inen bir makamlar ve 

görevler dizisidir. Hiyerarşik sıradüzen içerisinde, bakanın müsteşarı, müsteşarın ve 

yardımcılarının genel müdürü, genel müdür ve yardımcılarının daire başkanlarını, 

daire başkanların şube müdürlerini, şube müdürlerinin şefleri, şef ve yardımcılarının 

                                                 
82 Nuri Tortop, a.g.m., s. 33-34. 
83 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.76. 
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da memurları denetlemesidir84. Hiyerarşik yapının tepesinde yürütme görev ve 

yetkisini yerine getiren bakanın üzerinde ise hükümet siyasetinin yürütülmesini ve 

bakanlıkların uyumlu çalışmasını gözetmekle görevli olan başbakan bulunur. 1982 

Anayasası sonrasında Başbakan’ın “primus inter pares”ten öte bir konumu vardır85. 

10 Ekim 1984 tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun getirdiği 

yeni düzenleme, Başbakanı tüm bakanlıkların en üst amiri durumuna koymuştur. 

Başbakanlık, yasanın düzenlemesi ile eşgüdümleyici bir merkez olmaktan öte, 

neredeyse tüm bakanlıkların ayrı ayrı hizmet ve faaliyetlerini kapsayacak genişlikte 

örgüt ve görevlerle donatılmıştır. 

Yönetsel denetim, yerindelik ve hukukilik ölçütlerine uygunluğu sağlamak 

amacıyla gerçekleştirilir. Yönetimin eylem ve işlemlerinde hizmetin gereklerine 

uygun davranılıp davranılmadığını saptamaya yönelik yerindelik denetimi, yönetimin 

karar serbestisi üzerinde de etkili olmaktadır. Takdir yetkisinin bulunduğu alanda 

işlemin “amaç” ve “kamu hizmetinin gereklerine” uygunluğu açısından yerinde olup 

olmadığı denetlenebilmektedir. Ancak bağlı yetki söz konusu olduğunda yerindeliği 

hukuk kuralları açık biçimde belirlediğinden bu kez denetim bir bakıma hukukilik 

denetimine dönüşmektedir86. 

1.3.1.3. Kamuoyu Denetimi 

İdare üzerindeki denetim yollarından biri de, kamuoyu denetimidir. 

Günümüzde gelişmiş demokratik siyasal sistemler ve siyasal iktidarlar, alacağı 

kararlardan ve yapacağı işlemlerden önce, idare edilenlerin veya idare edilenleri 

temsil eden örgütlerin görüşünü alma ve gerekirse onları kararlara ortak etme 

eğilimindedirler87. Örgütler gibi, idare de yaşamını sürdürebilmek için bireylerle 

sürekli bir alışveriş, etkileşim içinde bulunmaktadır. İdare yaşamını devam 

ettirebilmesi için giriştiği eylemleri çevreye benimsettirmek mecburiyetindedir. İşte 

bu noktada halkın idarenin eylemlerine karşı tutumu, dar anlamda idareyi 

                                                 
84 Kurthan Fişek, Yönetim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1979, 

s.235.  
85 Lütfi Duran, Türkiye Yönetiminde Kargaşa, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1988, s.58. 
86 Cevdet Atay, a.g.e., s. 36. 
87 Hasan Buran, “Yönetim Yurttaş İlişkileri ve Katılımlı Yönetim”, Kamu Yönetimi Disiplini 

Sempozyumu Bildirileri, Cilt I, TODAİE Yayını, Ankara 1995, s.212. 
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etkilemesini ve onun denetlenmesini ortaya çıkarmaktadır88. Kamuoyu, belli bir 

dönemde tartışmalı bir konuda toplumdaki tüm bireylerin ortak görüşü yada kanısı 

demek değildir.89 Kamuoyu, yaşantısı ile ilgili olan tartışmalı bir sorun karşısında, bu 

sorunla ilgilenen kişilerin veya grupların taşıdıkları kanaatlerin anlatımıdır. Bu 

anlatımlar hem çoğunluk ve hem de azınlık kanaatlerini içine alır.90  

Yönetsel işlemler ve kararlar büyük ölçüde tek yanlılık ve gizlilik ilkesine 

tabidir. Kamuoyu denetimi yönetsel işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamada 

önemli bir işleve sahiptir. Karardan etkilenen veya etkilenme olasılığı olan bireylerin 

bir araya gelerek tepki göstermeleri, yanlış buldukları bir uygulamanın düzeltilmesi 

için görüş bildirmeleri ve bu yönde baskı yapmaları yönetimin etkili bir biçimde 

denetlenmesini içerir. Yönetim kendi içinde kaynaklanan bir haksızlığı, giderek 

hukuk dışılığı artık istese de istemese de örtbas edememektedir. Böylece yönetsel 

işleyişe bir rasyonelleştirme, hukuksal!aştırma ve meşrulaştırma şansı da 

tanınmaktadır.  

Kamuoyu denetiminin etkili olabilmesi için kamuoyunun uyanık ve bilinçli 

olması gereklidir. Demokratik sistemlerde, idareciler kamuoyunun etkisi altında 

kalırlar ve daima kamuoyunun görüş ve düşüncelerini öğrenmeye çalışırlar. Halk 

kamu işleriyle yakından ilgilendiği, yolsuzluklara karşı kuvvetli ve sağduyulu bir 

tepki gösterdiği ölçüde idare üzerinde yolsuzlukları önleyici bir denetim 

sağlayabilir91. Kamuoyu denetiminin etkili olabilmesinde kuşkusuz en önemli unsur 

bağımsız basın ve öteki kitle iletişim araçlarının varlığıdır. Basın-yayın araçlarının 

kendisinden beklenen denetim işlevini yerine getirebilmeleri için sermayeden ve 

siyasal iktidardan bağımsız olması gereklidir. Kitle iletişim araçlarının bağımsız ve 

yansız olmadığı bir ortamda gerçek bir kamuoyu denetiminden söz edilemez92. 

Kamuoyu denetimin etkili ve verimli olabilmesi için gerekli diğer bir şart da, 

özerk ve özgür örgütlerin varlığıdır. Kamuoyunun oluşmasında kamusal ve özel 

meslek kuruluşlarının rolü oldukça büyüktür. Bu kuruluşlar temsil ettikleri üyelerinin 

çıkarlarına ters düşen onları mağdur eden yönetsel önlemler, yöntemler, formaliteler 

                                                 
88 Turgay Ergun – Aykut Polatoğlu, a.g.e., s.330. 
89 A.Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1987, s.339. 
90 Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınları, Ankara 1988, s.147. 
91 Hamza Eroğlu, İdare Hukuku, Işın Yayınları, İstanbul 1984, s.330-331. 
92 Turgay Ergun – Aykut Polatoğlu, a.g.e., s. 331. 
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ve çeşitli yükümlülüklere karşı tepki gösterip üyenin haklarını koruma çabası 

gösterirler93. 

Bilgi edinme hakkı, idarenin denetlenmesi yöntemlerinden biri olarak kabul 

edilen kamuoyu denetiminin somut bir göstergesidir. Çünkü bir kere yönetimin 

işleyişi konusunda her an kendisini kişilere bilgi verme yükümlülüğü altında gören 

idarenin hukuk devleti idealine daha sıkı bağlı kalacağı söylenebilir. Diğer yandan bu 

hak, idarenin işleyişi konusunda bireylerin, yönetimi sorgulayabilme kanallarını açık 

tutarak, ona yönetime kısmen de olsa katılma olanağını verir. 

1.3.1.4. Ombudsman Denetimi 

Genellikle yargı birliğinin uygulandığı ülkelerde idarenin hukuka uygunluğunu 

sağlamada, diğer denetim yollarının yanında, “ombudsman” denilen ve dilimize de 

“kamu denetçisi” olarak çevrilebilen bir kuruma da yer verilmektedir94. İskandinav 

ülkelerinde doğan, Anglo-Sakson ülkelerinde kullanılmaya başlayan ve bugün 

dünyada yüzden fazla ülkede bulunan Ombudsman Kurumu, kamu yönetiminin 

denetlenmesi ve kişilerin idare karşısında korunmasını amaçlayan denetim 

yollarından birisidir. 

Genel olarak yasama organı tarafından görevlendirilen ve bağımsız olarak 

hareket eden ombudsman, yönetilenler tarafından idari eylem ve işlemlere karşı 

yapılan yakınmaları kabul eder ve idarenin hukuka uygun hareket etmesini, siyasal 

denetimi ve kamuoyunu harekete geçirerek sağlar95.  

Bu yöntem, yargısal denetimin sınırlılığı, geç işlemesi nedeniyle etkisizliği ve 

dolayısıyla yetersizliği, çağdaş idarenin gelişimine ve değişimine cevap verememesi  

idarenin kendi içerisinde yaptığı denetiminde taraflı davranmış, objektiflikten uzak 

kalması gibi nedenlerle bir çok ülke tarafından kullanılmaktadır. 

Bu kurumun hukukilik denetimi yanında yerindelik denetimi yapabilme 

yetkisine de sahip oluşu, hukukilik denetimi yapan yargı yerinin sınırlı yetkisinin 

aşılarak denetimin hakkaniyet ölçüsüne taşınmasına yardımcı olmaktadır. Genel 

olarak ombudsmanın kuruluş yasalarında inceleme etkinliği öncelikli işlev olarak 

tanımlansa da, bu sonuç denetime ilişkin bir faaliyeti de içermektedir. Araştırma, 
                                                 

93 Turgay Ergun – Aykut Polatoğlu, a.g.e., s. 330. 
94 A.Şeref Gözübüyük – Turgut Tan, a.g.e., s.747-748. 
95 A.Şeref Gözübüyük – Turgut Tan, a.g.e., s.748. 
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inceleme, teftiş gibi veri elde etme ve değerlendirmeye yönelik etkinlikler denetim 

amaçlı etkinlikler olmaktadır. Gerçekleştirilen denetim, sonuçta birtakım yaptırımları 

içermekte ve yönetimin anayasada belirlenmiş olan hukuk devleti ilkelerine uyumlu 

çalışması sağlanmış olmaktadır. 

Denetleme ombudsmanın temel işlevlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. 

Bireyler, bürokrasinin veya yetkinin kötüye kullanımının kurbanı olabilirler, iyi bir 

yönetimden beklenen kalite standartlarının tutturulamaması, ombudsmanı harekete 

geçirir. İdari makamların yapmış olduğu işte taraf tutma, ihmal, bilgisizlik, kötü 

niyet, keyfilik, gecikme kokuları geliyorsa araştırma ve inceleme süreci işlemeye 

başlar. Bu kendiliğinden olabileceği gibi, bir yakınma üzerine de olabilir96. 

Bir yönetsel işlemi başvuru üzerine veya kendiliğinden ele alan ombudsman, 

araştırması sonucu elde ettiği bulguları kamuoyuna açıklayarak halkın, yönetim 

üzerinde en yaygın ve etkili demokratik denetimini sağlamaktadır. Ombudsman, 

denetim görevini yerine getirirken geniş yetkiler kullanmakta ve kararlarının 

sonuçları ile yönetimin alınmış kararlarını gözden geçirerek kaldırmasına yada 

değiştirmesine iknaya çalışmakta ve halkın demokratik denetimini sağlamaktadır.  

Ombudsman denetim yetkisi kapsamında, hakkında şikayet bulunan kurumun 

her türlü bilgi ve belgelerine başvurma, onlardan konuyu aydınlatacak bulgular elde 

etme, gerekirse tanık dinleme kurumun temsilcilerini sorgulama, bilirkişiye 

başvurma, olay yerinde keşifte bulunma gibi işlemleri yapabilmektedir. Kamu 

kurumları gizli sayılan hassas bilgilerin dışında, her türlü bilgi ve belgeyi 

ombudsmana vermek zorundadırlar. 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 vermektedir97. 

Kanunu gereği doğal yargıç ilkesine uygun ve adil davranmak zorunda olan 

ombudsman, yargılama faaliyetinde bulunur ancak yargıç gibi kesin bir hüküm 

vermez. Ombudsman klasik anlamda ne bir yargıç veya savcı, ne de bir avukattır. 

Ombudsman, yönetimin kötü işleyip işlemediğini ölçmeye çalışır. Savcı gibi sadece 

                                                 
96 Müslüm Akıncı, a.g.e., s. 286-287.  
97 Zekeriya Temizel, “Yurttaşların Yönetime Karşı Korunmasında Bağımsız Bir Denetim Organı: 

Ombudsman”, Yeni Türkiye, Yıl 3, Sayı 14, Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı II, Mart-Nisan 1997, 
s.774. 
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kamu hukukunun zorunlu kıldığı durumlarla sınırlı olmak üzere dava açmakla ve 

yargılamada taraf olmakla beraber, asıl olarak çözüm üretmek üzere harekete geçer. 

Ombudsmanın yetki alanına devlet kurumları, yerel yönetimler, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu görevi gören 

diğer kuruluşlar girmektedir. Örneğin İsveç Ombudsmanının yetki alanına kamu 

yönetimi, askeriye ve yargı kuruluşları girmektedir. Özeksel ve yerel yönetim 

birimleri, bu birimlerde çalışan görevliler, kamu gücü kullanan kişiler, kamu 

teşebbüsleri üzerinde ombudsman denetim yetkisi kullanabilmektedir. 

Ombudsmanın bulunduğu ülkelere baktığımızda bu kurumun idareyi denetleme 

yollarının eksikliğinden yada başarısızlığından değil, ek bir denetim mekanizması 

olarak oluşturulduğunu görmekteyiz. Ombudsman tipi bir denetim, eşit derecede 

olmasa da, uygulandığı ülkelerde başarılı bulunmaktadır98. 

1.3.2. Yargısal Denetim 

Hukuk Devleti olmanın en önemli özelliği devletin, vatandaşlarına hukuk 

güvenliği sağlaması ve faaliyetlerini yürütürken kendisini hukuk kurallarına bağlı 

sayması, bu kurallarının dışına çıktığında da bir takım müeyyidelere maruz 

kalabilmesidir. Hukuk devletini polis devletinden ayıran başlıca özellik; idarenin 

hukuk kurallarına bağlı olması ve eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık 

tutulmasıdır99. 

İdari faaliyetin devam ettirilmesi ve kaynakların verimli şekilde kullanılmasını 

amaçlayan idare, bireylerin hak ve menfaatleri yerine idarenin menfaatlerini 

düşünerek tek taraflı hareket etmekte ve bireylerin hak ve menfaatlerini 

koruyamamaktadır. Siyasal denetim ise ancak hükümet üzerinde olmakta ve idarenin 

denetimi dolayısıyla sağlanmaktadır. Kamuoyu denetiminde ise, kamuoyu ferdi 

meseleleri objektif ölçülerle değerlendiremediğinden ve olayların ayrıntılarına kadar 

inemediğinden yetersiz kalmaktadır. Oysa idare ile idare edilenler arasındaki 

uyuşmazlıkları objektif olarak inceleyen tarafsız bir denetim yoluna ihtiyaç vardır. 

Bu denetim de yargı denetimidir100. 

                                                 
98 Zekeriya Temizel, a.g.m., s.774. 
99 A.Şeref Gözübüyük – Turgut Tan, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Cilt II, Turhan 

Kitabevi, Ankara 1998. 
100 Hamza Eroğlu, a.g.e., s.341. 
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Yargısal denetimin asıl amacı, idarenin faaliyetlerini yürütürken hukuk 

kurallarına uymasını sağlayarak, onun birey haklarını zedelemesini engellemek, 

böylece birey haklarını idareye karşı korumaktır. Yargısal denetim, idare karşısında 

idare edilenlere diğer denetim yollarından daha büyük teminat sağlar. Yargı yerleri, 

diğer denetim yollarının aksine, hukuki anlaşmazlık konularını bağımsız ve tarafsız 

olarak kesin hükme bağlarlar. Yargı yolu ile elde edilen hüküm bir muhkem, 

kaziyedir (Kesin Hükümdür)101. 

1.3.2.1. Yargı Sistemleri 

İdarenin faaliyetlerinin yargı organları tarafından denetlenmesinde dünyada 

birbirinden farklı iki ana sistem uygulanmaktadır. Bunlardan birisi Anglo-Amerikan 

ülkelerinde uygulanan “Yargı Birliği” sistemi, diğeri Kara Avrupası ülkelerinde 

uygulanan “İdari Yargı” sistemidir.  

a. Yargı Birliği Sistemi 

Yargı birliği sisteminin uygulandığı ülkelerde yargı bir bütün olarak 

örgütlenmiştir. Bu sistemde idare ile birey eşit tutulmakta ve bunlara aynı hukuk 

kuralları uygulanmaktadır. Başta İngiltere ve ABD’de olmak üzere birçok Anglo-

Amerikan ülkelerinde uygulanan bu sistemde, bireylerle idare arasındaki davalara 

adalet mahkemelerinde bakılmaktadır102. 

İdarenin adli yargı organlarınca denetlenmesi her ne kadar yargı birliğini 

meydana getirirse de, çağımızda gittikçe çoğalan ve genişleyen kamu hizmetlerinin 

ve bunu ifade eden teşkilatın denetimini gereği gibi sağlayamaz. Zira bunun için 

hukuk bilgisi yanında idare tecrübesine de ihtiyaç vardır. Bu eksiklik hissedilmiş 

olacak ki yargı birliğini savunan Anglo-Amerikan ülkelerinde çeşitli alanlarda 

yargısal görevler yapan bir takım ihtisas mahkemeleri kurulmuştur. Örneğin 

İngiltere’de adliye mahkemelerinin yanında ve bunların dışında olmak üzere, idareyi 

elliye yakın ayrı faaliyet alanında denetleyen sayıları iki bine yakın ihtisas 

mahkemeleri kurulmuştur103. 

                                                 
101 Tahsin Bekir Balta, a.g.e., s.14. 
102 A.Şeref Gözübüyük – Turgut Tan, İdare Hukuku, Cilt I, a.g.e., s. 13. 
103 Vakur Versan, Kamu Yönetimi Siyasi ve İdari Teşkilat, Der Yayınları, 10.Baskı, İstanbul 1990, 

s.106-112. 
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Anglo-Amerikan ülkelerinde adli yargı dışında örgütlenen ihtisas 

mahkemelerini, adli yargının dışında tam bir “İdari Mahkeme” olarak nitelendirmek 

bugün için olanak dışıdır. Genel olarak bunların kararlarına karşı adliye 

mahkemelerine, bazı durumlarda da Yüksek Mahkemeye kadar gitme imkanı vardır. 

Bunlar henüz, adli yargının yanında, ayrı bir yargı düzeni oluşturacak nitelikte olan 

kuruluşlar değildirler. Tüm bu çabaları, idari yargıya doğru atılmış birer adım olarak 

değerlendirmek yerinde olacaktır104. 

b. İdari Yargı Sistemi 

Hukuk devletinin egemen olduğu ülkelerde, birey hak ve özgürlüklerinin yalnız 

bireyler arasında birbirlerine karşı korunması yeterli değildir. İdarenin hukuka aykırı 

faaliyetleri karşısında da bireylerin idareye karşı korunması gereklidir. İşte bu 

yüzden bireylerle idare arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalara Kara 

Avrupası ülkelerinde ve ülkemizde, “Adli Yargı”dan farklı şekilde örgütlenen “İdari 

Yargı” bakmaktadır. 

İdari yargı ilke olarak idarenin, idare hukukunca düzenlenen etkinliklerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklara bakan, adli yargının dışında, kendine özgü kuralları ve 

yöntemleri olan ayrı bir yargı düzenidir. İdari yargı, idari rejim sisteminin belirgin 

öğelerinden birisidir. İdari rejim sisteminde, idareye uygulanan, “İdare Hukuku” 

denen ayrı bir yargı düzeni vardır. 

Kamu hizmetlerinin görülmesinden doğan uyuşmazlıkların yapılarındaki 

özellikler, bunlara uygulanacak kuralların hukuki ve teknik nitelik taşıması, özel 

hukuk ile idare hukuku arasında bünye, esas ve prensip farkının olması, idari 

işlemlerin idare hukuku dalında uzmanlaşmış ve kamu hukuku alanında bilgili ve 

tecrübeli hakimlerce denetlenmesi gereği, ayrı bir yargı sisteminin kabulünü 

gerektirmiştir105. 

1.3.2.2. Yargısal Denetim Alanındaki Kısıtlamalar 

Hukuk devletinin en temel ilkelerinden birisi de, Anayasamızın 

125.maddesinde de belirtildiği gibi,  idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı 

                                                 
104 A.Şeref Gözübüyük – Turgut Tan, İdare Hukuku, Cilt I, a.g.e., s.14. 
105 Zuhal Bereket – Selami Demirkol, “İdari Yargıda İdari Savcılık Kurumu”, Danıştay Dergisi, Sayı 

90, Ankara 1996, s.35. 
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yolunun açık olmasıdır. Ancak, “sadece yargısal denetim organlarının tesisi, idarenin 

hukuka tam bir riayeti sağlamak için gerekli fakat yeterli değildir.”106 Yönetimin bir 

kısım işlemlerinin yargı denetimi dışında tutulması, yargısal denetimin önünde en 

büyük engel olarak belirmektedir. Bu engelin aşılabilmesi için yönetimin her türlü 

işlem ve eylemlerinin yargı denetimine açılması gerekmektedir. Ayrıca, iptal 

davalarında salt tarafların sav, savunma, defi, itiraz ve kanıtlarıyla bağlı olunmaması, 

her türlü inceleme ve araştırmaya karar verilebilmesi, dava ile ilgili bilgi ve belgelere 

rahatça ulaşılabilmesi adaletin etkinliğini sağlayıcı önlemler olarak ortaya konabilir. 

Tüm bu kurumsal yapılanmaya karşın, bizde yargı denetimi yönetimin hukuka 

bağlılığını sağlamada yeterli midir? Toplumda zaman zaman yükselen “hukuka 

güvensizlik” sesleri, yalın bir gözlemle bakıldığında bize bir ipucu vermektedir. 

Bunun nedeni, bürokratik ve siyasi gerekçelere dayandırılsa da, ülkesel koşullar ve 

siyasi konjonktür etkenleri gözardı edilemez. Siyasi iktidarın veya iktidar dışı siyasi 

atmosferin yargı üzerinde etkili olduğu gerçeğini yadsımak bilimdışı bir saflık olur. 

Yargılama görevini yerine getirecek olan yargıçların hukuksal güvencesinin siyasi 

iktidara bağlı olması ister istemez adalete siyaset gölgesinin düşmesine neden 

olmaktadır. Buna bir de pozitif hukuk normlarının ayrıcalıklı düzenlemeleri 

eklenmektedir. Örneğin, 1982 Anayasası’nda Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı 

işlemlerin yargıdan bağışık tutulması, olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemine 

ilişkin yargısal kısıntılar somut örnekler olarak önümüzde durmaktadır. Buna bir de 

uygulamadaki olumsuzluklar eklendiğinde, yönetimin yargısal denetiminde evrensel 

hukuk devletinin aradığı “nesnel ve nihai çözüm”e ulaşmanın zorluğu iyice açığa 

çıkmaktadır. Kendini hukuk devleti olarak gören pek çok ülke, yargısal denetimdeki 

açmazlarını, nesnellikten sapmaları ulusal-üstü yargısal denetim mekanizmalarında 

sorgulatmaya rıza göstermektedir. Buradan anlaşılan, yargısal denetim, yönetsel 

çekişmelerde nesnel ve nihai bir çözümü üretmeye, yurttaş-devlet çelişkisini tam bir 

adalet güvencesi içerisinde gidermeye yeterli değildir. 

Şüphesiz, birey hak ve özgürlüklerinin korunmasında yargısal denetimin, karşı 

konulamayacak, yadsınamayacak yararları ve değerleri mevcuttur. Ancak yargısal 

                                                 
106 Mukbil Özyörük, İdare Hukuku Dersleri, çoğaltma, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, Ankara 1972, s.142. 
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denetimin çok yararlı ve gerekli olmasının yanında yargısal denetime yöneltilmiş 

birtakım eleştiriler de mevcuttur. 

Yargısal denetime getirilen en önemli eleştirileri, yargı sürecinin çok biçimsel 

olması, biçimsel koşulları bilmeyen yada gereği gibi yerine getiremeyenlerin 

haklarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları; yine yargı düzenindeki terim 

ve kavram kargaşasının olması, ayrıca hukuk dilinin de hukukçu olmayan bireylerce 

anlaşılamamasının hak kaybının boyutlarını daha da büyüttüğü iddiaları 

oluşturmaktadır. 

Yargı denetimine getirilen ikinci önemli eleştiri, her yerde çok yavaş işlemesi 

ve yargı kararlarındaki gecikmelerin adalet anlayışını zedeleyecek bir boyuta 

ulaşmasıdır. Gerçekten de hukuk sistemlerinin son derece karmaşık bir hal alması 

sonucunda yargı organlarının iş yükü çok artmış, ancak buna karşılık yargısal 

denetim organları kendilerini çağın gereklerine göre yenileyemeyerek bir davayı 3-5 

yıl, hatta çok daha uzun sürede sonuçlandırabilmektedirler. 

Yargı denetimine getirilen diğer bir eleştiri de, yargı denetiminin oldukça 

pahalı olmasıdır. Başvurma harcı, nısbi harç, bilirkişi ücreti, avukatlık ücreti ve diğer 

giderler büyük bir yekün tutmakta, bu nedenle bireyler bazen yargı yoluna dahi 

başvuramamaktadırlar107. 

Yargı denetimine getirilen önemli bir eleştiri de, ayrı ayrı yargı düzenlerinin 

olması nedeniyle görevli yargı yerini saptamadaki güçlükler, aynı konunun çeşitli 

yargı yerlerinde karara bağlanması, aynı konuda değişik usul kurallarının 

uygulanması, bazı uyuşmazlıkları çözecek yargı yerinin tespit edilememesi gibi 

sorunların ortaya çıkmasıdır108. 

Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporuna göre 

de, idarenin yargı yoluyla yapılan denetiminin bireylere sağladığı güven ve yarara 

karşılık, bu denetim idarenin işlerinin ve kamu hizmetlerinin yürütülmesini 

güçleştirmektedir. Ayrıca, bireyler tarafından idare aleyhine sık sık dava açılması 

veya idarenin benzer davaları açmak zorunda kalışı ve sonuçta idarenin görevlerini 

gereği gibi yerine getiremediği, haksızlık ve usulsüzlük yaptığı ve yasalara, hukuk 

                                                 
107 Zekeriya Temizel, Yurttaşların Yönetime Karşı Korunmasında Bağımsız Bir Denetim 

Organı: Ombudsman, IULA-EMME Yayını, İstanbul 1997, s.26-27. 
108 Zuhal Bereket – Selami Demirkol, a.g.m., s. 35. 
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kurallarına uymadığı şeklinde bir izlenim yaratılması, böylece idareye olan güvenin 

sarsılması idarenin yargısal denetiminde diğer bir sakıncayı da beraberinde 

getirmektedir109. Yine yargı organlarına başvurular arttıkça mahkemelerin işi 

çoğalmakta bu nedenle hakimler, anlaşmazlıkları gereği gibi inceleme imkanı 

bulamamaktadır. İdarenin, daha doğrusu idarecilerin sorumluluktan kurtulmak için, 

her haklı talebe karşı koyarak vatandaşı mahkeme ilamı almaya zorlaması, yargının 

iş hacmini yükseltmektedir. İdarecilerin bu tutumu zamanla, idarenin işlemez hale 

gelmesine, idarecilerin pasif ve inisiyatif kullanmaktan kaçınmalarına da sebep 

olmaktadır110. 

İdarenin eylem ve işlemlerinin yargı yoluyla denetlenmesinin gerekliliği, 

bugün üzerinde tartışılmayacak kadar açık bir meseledir. Her ne kadar bir takım 

eksiklikleri ve yetersizlikleri olsa da idarenin yargısal denetimi demokratik hukuk 

devletinin bir gereği olarak, toplumun vazgeçemeyeceği objektif bir denetim 

yoludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Arif T. Payaslıoğlu, Yönetimde Davaları Azaltma Yolları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 2, 

TODAİE Yayınları, Ankara 1969, s.5. 
110 Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporu (MEHTAP), TODAİE 

Yayınları, Ankara 1963, s.226. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

OMBUDSMAN 

 

Kurum olarak parlamento tarafından parlamentoyu temsil etmek üzere seçilmiş 

kimse veya kimseleri simgeleyen “ombudsman” terimi, İsveç dilinde temsilci, sözcü, 

görevli, koruyucu anlamlarına gelmekte ve çeşitli bürokratik yapılarca kendi işlerine 

ilişkin olarak yapılan işlemler hakkında halkın yakınmalarını götürdüğü özel bir büro 

yada özel bir memuru anlatmaktadır111.  

Kurum, bazı ülkelerde örneğin İspanya’da olduğu gibi “defensor del pueblo” 

(halkın savunucusu), Avusturya’da olduğu gibi “Volksanwalt” (halk avukatı), 

Fransa’da olduğu gibi “Mediateur de la re publique” (Cumhuriyet arabulucusu) 

adıyla veya benzeri başka adlarla önemli bir görevi yerine getirmektedir. 

Ombudsmanı uyarlayan her ülke, kurumu kendi sistemine uyarlayarak adapte 

ettiğinden, bir çok değişik biçimde tanımlanmaktadır. 

Uluslararası Baro, 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. 

Gammeltof-Hansen’e göre ombudsman, “duyguları incinmiş olan kişilerin, 

adaletsizlik ve kötü yönetime ilişkin olarak yakınmalarını alan, bağımsız bir üst 

düzey kamu görevlisinin başında bulunduğu, anayasa yada yasa ile kurulan bir 

bürodur. Ombudsman, araştırma, eleştirme ve düzeltici eylemler önerme ve 

                                                 
111 Viktor J. Pickl, “Ombudsman ve Yönetimde Reform”, çev: Turgay Ergun, Amme İdaresi Dergisi, 

Cilt 19, Sayı 4, Aralık 1986, s.37. 
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bulgularını kamuoyuna duyurma yetkisine sahiptir. Ancak resmi bir yaptırım yetkisi 

yoktur”112. 

Mıhçıoğlu’na göre ise ombudsman, “Yurttaşların yönetimle olan ilişkilerinde 

karşılaştıkları sorunlarda onlara yardımcı olan, yakınmalarını ilettikleri, soruşturma 

açabilen, ilgili kamu görevlilerine önerilerde bulunabilen, yasama organı tarafından 

seçilen, bağımsız ve yüksek düzeyde bir görevlidir.”113 

Ombudsmanın Türkçe karşılığı olarak; yüksek yönetim denetçisi, kamu 

denetçisi, arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, parlamento 

komiseri gibi tanımlamalar kullanılmaktadır. 

Günümüzde, devlet seviyesinde, yerel yönetimler seviyesinde görev yapan 

ombudsmanların yanında ihtisas ombudsmanları (askeri, tüketici, çocuk, sinema 

ombudsmanları gibi), ticari ombudsmanlar (banka, sigorta, taşımacılık) 

bulunmaktadır. 

Benimsendikleri ülkelerin yönetsel sistemlerine göre işlevleri değişen 

ombudsmanları Parlamenter Ombudsman ve Yönetsel Ombudsman olarak 

sınıflandırmak  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 herkesçe tanınan ombudsmanlardır. 

Bunu yanında Yönetsel Ombudsmanlar, yurttaşlar ile kamu birimlerinin 

ilişkilerini   iyileştirmek,  kötü  yönetime  karşı  yurttaşların  korunması  amacıyla 

yönetim tarafından atanmış ombudsmanlardır. 

Dünyadaki uygulamaları içerisinde halen uygulanan en orijinal sistem İsveç 

Ombudsman sistemidir. Ombudsman denildiğinde de genellikle akla ilk gelen, İsveç 

Ombudsmanı olmaktadır. 

                                                 
112 Hansen Hans Gammeltof, “Ombudsman Kavramı”, çev:Turgay Ergun, Amme İdaresi Dergisi, 

Cilt 19, Sayı 4, Aralık 1986, s.195. 
113 Cemal Mıhçıoğlu, “Kamu Yönetimi Alanında Türkçe Terim Denemeleri”, Ankara 

Üniversitesinin Kuruluşunun 40.Yılına Armağan, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek 
Okulu Yayını, Ankara 1987, s.169. 
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2.1. OMBUDSMANIN ORTAYA ÇIKIŞI ve GELİŞİMİ 

Özgürlüklerin doğuşundan beri hak ve özgürlüklerin korunması, toplumları 

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

maliyetsiz kurumlar yaratmaya çalışmıştır. Bu kurumlardan birisi olan ombudsman 

kurumunun temelleri ilk defa 1809’da İsveç’te atılmıştır114. Tarihi kaynaklara göre 

İsveç Kralı XII.Karl’ın hükümranlık döneminde, yabancı doktrinler veya 

modellerden etkilenerek bazı hükümet kuruluşlarında reformlar yaptığı 

belirtilmektedir115. 

Ombudsman kurumunun İsveç’te oluşum süreci dikkate alındığında, büyük bir 

olasılıkla XII.Karl’ın Osmanlı devlet sistemi içindeki benzer kurumlardan etkilenmiş 

olabileceği anlaşılmaktadır. Gerçekten de Demirbaş Şarl 1709’da Rusya’ya 

Poltava’da yenilmiş olmasının ardından sığındığı Osmanlı devletinde beş buçuk yıla 

yakın bir süreyle yarı esir durumda bulunmuş, bu süre içinde siyasal kurumları, 

devlet örgütünü yakından gözleme fırsatı elde edebilmiştir. 

Demirbaş Şarl, Rus yenilgisinin ardından kaçıp Osmanlı devletine sığınmışken, 

kendi ülkesinde huzursuzluk ve düzensizlik baş gösterdi. Bu durum kralı daha 

Türkiye’de iken, bir buyruk çıkararak kendisinin en yüksek ombudsmanının başında 

bulunacağı bir büro oluşturmaya yöneltti. Bu büronun ana işlevi, yasalara uyulmasını 

ve kamu görevlilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesini güvenceye almaktı. 

Başka deyişle ombudsman, yargıçların ve öteki memurların toprak yasasının 

uygulanmasındaki etkinliklerini gözetmeyle yetkili kılındı116. Bu ombudsmanın 

herhangi bir otoritesi bulunmamakla birlikte salt kralın temsilcisi sıfatıyla kamu 

düzenini sağlayan bir tür başsavcı idi. İhmal ve itaatsizlikleri araştırma yetkisine 

sahip bulunuyordu.  

1809’da İsveç Anayasasında JustitieOmbudsman(JO) kurumuna yer verilerek, 

bu kurum anayasallaşmış oldu. Bu kişi (ombudsman), devletin kamu ajanları ve 

yargıçlarının yasaları uygulamasını gözetmek, uygun hukuk yöntemiyle bu kimseler 

hakkındaki görevi savsama veya yerine getirmeme, hukuku çiğneme, keyfi 

davranma, kurumun kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeme, vb. yakınmaları 

                                                 
114 Viktor J. Pickl, a.g.m., s.39. 
115 Viktor J. Pickl, “Ombudsman Sisteminin İslami Temelleri”, çev. Taykan Ataman, Yeni Türkiye, 

Yıl 3, Sayı 14, Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı,  Mart-Nisan 1997, s.800. 
116 Viktor J. Pickl, “Ombudsman ve Yön…”, a.g.m., s.39. 
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araştırmak yetkisi ile donatılmıştır. Böylece hükümet organından bağımsız bir 

gözetim organının temelleri atılmış oldu117. 

Ombudsman, 1809’dan başlayarak yüz yılı aşkın bir süre İsveç’e özgü bir 

kurum olarak kaldıktan sonra 1919’da Finlandiya’da benimsenmiştir118. 

Finlandiya’da ombudsmanın kaynağı İsveç’tekine benzerdir. Bu, Finlandiya yaklaşık 

600 yıl kadar İsveç’in bir parçası olduğu için şaşırtıcı değildir.  

1919 yılında Finlandiya’nın Anayasası’na Parlamento Ombudsmanını koyarak 

ilk uyarlamayı gerçekleştirmesinin ardından çağdaş anlamda ombudsman kurumu 

üzerindeki dikkatler II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllara rastlamaktadır. II.Dünya 

Savaşı’ndan sonra bireyin, idari yetkililerin fiillerine karşı korunmasına duyulan 

ihtiyaç üzerine Batı Avrupa’nın bütün demokratik ülkelerinde ombudsman fikri 

kabul görmeye başlamıştır119. 1954 yılında Danimarka’da, 1963 yılında da Norveç’te 

ombudsman oluşturuldu120. 

Her ne kadar İsveç ve Finlandiya’da ombudsman kurumu daha önceden varsa 

da Danimarka Ombudsman Ofisi modern bir refah devletinde kurulan ilk ofistir. 

Bundan dolayı sonraki yıllarda dünyanın her yerinde kurulan bir çok ombudsman 

kurumu için önemli bir model olarak hizmet etmiştir121.  

Ombudsman kavramı 1962’de İskandinavya’dan ve öteki Avrupa ülkelerinden 

Pasifik’e taşındı. Yeni Zelanda, Ekim 1962’de ombudsman tayin eden  ilk ingilizce 

konuşan ülke oldu. 1962 yılında Yeni Zelanda’nın benimsemesi ile kurum İngiliz 

Hukuk Grubuna sıçradı ve 1967 yılında da, yönetsel işlemler için normal  yargının 

bulunmadığı, buna karşılık parlamenter denetimin güçlü ve parlamento üstünlüğünün 

çok belirgin olduğu İngiltere’de kabul edildi122. 1967 Britanya Ombudsman Yasası 

gereğince, Parlamento Yönetim Komiseri (PCA), kötü yönetime yönelik halktan 

                                                 
117 Müslüm Akıncı, a.g.e., s. 266. 
118 Yıldırım Uler, “Ombudsman (Kamu Denetçisi)”, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Üçüncü 

Çeşitli İdare Hukuku Konuları, Danıştay Yayını, Ankara 1990, s.1024. 
119 Nielsen Eilshou Holm, “The Ombudsman – A gift From Scandinavia to the World”, Hansen Hans 

Gammeltof ve Fleming Axmark (Ed.) The Danish Ombudsman içinde, DJOF Publishing, 
Cophenagen Denmark 1995, s.14. 

120 Zekeriya Temizel, a.g.e., s.35. 
121 Hansen Hans Gammeltof, “Introduction”, Hansen Hans Gammeltof ve Fleming Axmark (Ed.) The 

Danish Ombudsman içinde, DJOF Publishing, Cophenagen Denmark 1995, s.9. 
122 Zekeriya Temizel, a.g.e., s.35. 
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gelen şikayetleri araştırmaktadır. Vatandaşlar şikayetlerini bir  parlamento üyesi 

kanalıyla   Parlamento Yönetim Komiserine iletebilmektedir123. 

1969’da Hawaii, Kuzey İrlanda ve Kanada’nın Quebec Eyaleti ombudsman 

kurumu ile tanıştı. Kanada devleti federal düzeyde bir ombudsman kurma 

çalışmalarına pek çok kez kalkıştıysa da bunda başarılı olamadı. Ancak Quebec 

eyaleti 1968 Mayısında Kamu Savunmanı Yasası ile bir ombudsman bürosu kurmayı 

başardı124. 

Kuzey İrlanda Parlamentosu 1969’da Parlamento Komiseri ve Yakınma 

Komiserini kurdu. 

Amerika Birleşik Devletleri ulusal düzeyde bir ombudsman kurumu ile tanışma 

fırsatı edinemedi, ancak İskandinav ülkelerinde ombudsman kurumunun elde ettiği 

başarılar, sadece ulusal devlet kuruluşları nezdinde ve hatta alt düzeydeki mahalli 

kuruluşlarda bile beklenen ilgiyi uyandırdı. Bu deneyimlere ilk ilgiyi duyan ABD 

eyaleti Hawaii oldu. 28 Şubat 1967 tarihinde hazırlanan Ombudsman Yasa Tasarısı 

çok kısa zamanda tartışılarak aynı yılın Nisan ayında hem Temsilciler Meclisi hem 

de Senato’da oybirliğine yakın bir çoğunlukla kabul edilerek yürürlüğe girdi. Ancak, 

yasanın çıkmasını takip eden iki yıl içinde kurumun nasıl örgütlenmesi gerektiği 

konusunda çalışmalar devam etti ve sonuçta, 103.000 dolarlık bir ödenek ayrılarak 

17 Nisan 1969’da göreve başlayan ilk Hawaii Ombudsmanının emrine verildi125. 

Hawaii’yi Nebraska izledi ve 1971’de Nebraska’da Kamusal Dayanışma Yasası’nda 

yapılan bir değişiklikle ombudsman kuruldu126. Bunu Jawston, New York, Missoiri 

ombudsmanları izledi127. Ombudsman kurumunun ABD ve Kanada da uygulanması 

daha alt düzeydeki birimlerin de konuya eğilmeleri ve halkla ilişkilerini daha 

gerçekçi temellere oturtabilmek için benzer kuruluşlar gerçekleştirme çabalarına 

girişmelerine neden olmuştur128. 

1973 yılında ombudsmanlık, yönetim hukukunun ve yönetsel yargının 

yaratıcısı olarak kabul edilen Fransa’da, otoriter yönetsel yapıyı yumuşatmak ve 
                                                 

123 Brian Smith, “The United Kingdom”, Donald C. Rowat (Ed.) Public Administration in 
Developed Democracies: A Comparative Study içinde, Marcel Dekker, Inc. New York and Basel 
1988, s.82. 

124 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.272. 
125 Ömer Baylan, a.g.m., s. 58. 
126 S. Robert Lorch, State and Local Politics, Prentice Hall Press, New Jersey 1992, s. 220.  
127 Müslüm Akıncı, a.g.e., s. 273. 
128 Ömer Baylan, a.g.m., s. 49. 
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yönetimle yurttaşlar arasındaki ilişkileri iyileştirmek gereğinin duyulması sonucu 

kabul edilmiştir129. 

Ombudsmanın Fransa’ya gelişi biraz tartışmalı olmuştur. Çünkü Fransa’da 

geleneksel olarak yönetimle yönetilenler arasındaki uyuşmazlıklar yönetsel yargı 

tarafından çözümlenmektedir. Yaklaşık iki yüzyıldan beri Devlet Şurası İçtihadı 

yurttaş haklarını çok iyi koruyan bir yönetim  hukuku  anlayışı  geliştirmiştir. Her 

yönetsel işleme karşı tüm  ilgili yurttaşlara hukuka aykırı bir yönetsel işlemi iptal 

ettirme olanağı veren bir iptal davası hakkı  her zaman vardır. En fazla takdir yetkisi 

taşıyan işlemler dahi hukukun genel prensipleri teorisine göre denetim görmekte ve 

yönetimce yapılan değerlendirme açık yanılgı halinde yaptırıma bağlanmaktadır. 

Bununla beraber, 70’1i yılların başlarında, 1968 Mayısı karışıklıklarından sonra, 

devlete karşı güvensizlik giderek artmış ve yönetsel yargı eleştirilmeye 

başlanmıştır.Yönetsel yargı çok yavaş olmakla, fazlasıyla kamu çıkarı yanını 

tutmakla ve böylece yurttaş haklarının tam olarak tanınmasını engellemekle, zarara 

uğrayanların haklarını iyi tanzim etmemekle ve özellikle yasa ve düzenlemeleri aşırı 

titizlikle uygulamakla suçlanmıştır. Hukuka tümüyle uygun kararlar hakkaniyete 

uygun olmayabilir veya öyle görünmeyebilir ve kişi hakları saygısı, hakkaniyeti 

sağlama gereği hukuksallık kaygısını bir yana bıraktırabilir. Bu görüşler 

çerçevesinde bir ombudsmanın kurulup kurulmaması kamuoyunda, parlamentoda ve 

akademik ortamlarda tartışılmış ve en iyi ombudsman Danıştay’dır görüşünün güçlü 

bir şekilde savunulduğu Fransa’da 1973 yılında ombudsman kurulmuştur. Uler’e 

göre, Fransa’nın, Mediateur (Arabulucu) olarak ifade edilen, ombudsman kurumunu 

benimsemesi ile artık kurumun evrensel bir uygulanabilirlik niteliği olduğu ve bu 

salgının karşı konulmaz bir olgu olduğu ortaya çıkmıştır130. 

1980’lere gelindiğinde tüm dünyada gittikçe yayılan ombudsman kurumu, en 

önemli ilerlemesini 1988 yılında Polonya’da “Yurttaş Hakları Koruyucusu” adı 

altında kabulü ile sağlamıştır. Politik partilerden bağımsız, önemli denetim yetkilileri 

ile donatılmış, parlamentoya rapor vermekle yükümlü bir ombudsmanın atanması 

                                                 
129 Zekeriya Temizel, a.g.e., s.35. 
130 Yıldırım Uler, a.g.m., s.1025. 



 40

Polonya’da batı tipi demokrasi modeline doğru gerçekleştirilmiş önemli bir adım 

olarak algılanmıştır131. 

Ombudsman kurumunun başarılı uygulamaları, Avrupa Konseyi’ni de harekete 

geçirmiştir. 23 Eylül 1985’de Bakanlar Komitesi, üye ülkelerde ombudsman 

oluşturulmasına ilişkin bir tavsiye kararı almıştır. Söz konusu kararda, ulusal, 

bölgesel veya mahalli düzeyde yada kamu yönetiminin özel alanlarda bir 

ombudsman atama imkanlarını araştırma veya atamasını gerçekleştirme; yönetimin 

işleyişinde insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı teşvik edecek şekilde 

ombudsmana soruşturma ve öneri getirme yetkisinin verilmesi veya mevcut 

yetkililerinin diğer araçlarla güçlendirilmesi tavsiye edilmektedir132. 

7 Şubat 1992’de, Maastricht’te imzalanan Avrupa Birliği Anlaşması’nda; 

ortaklık yaşamının demokratikleştirilmesi süreci içerisinde ortaklık kurumlarının 

saydamlığını sağlayarak yurttaş ile bu kurumlar arasındaki güven ilişkisini 

güçlendirmeyi, ayrıca yurttaşın şikayetlerini kabul ederek ortaklık kurumlarının 

demokratik işlemesinde yurttaşa yardımcı olmayı amaçlayan “Avrupa Ombudsmanı” 

yaratılmıştır. Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Parlamentosu tarafından atanmakta ve 

Avrupa Adalet Mahkemesi ile aynı statüde bulunmaktadır. Herhangi bir birey, 

memur veya üye devletlerin herhangi bir birimi, doğrudan veya bir Avrupa 

Parlamentosu üyesi aracılığı ile şikayette bulunabilmektedir133. 

Ombudsman kurumunun yaygınlaşması bununla bitmemiş dünyanın beş 

kıtasına birden yayılmıştır ve şimdilerde bir çok ülkede ciddi ve saygın bir kurum 

olarak yerini almış bulunmaktadır. Avrupa’da özellikle Sosyalist bloğun 

çözülmesinin de etkisiyle ön plana alınan insan hakları sorunu ombudsmana olan 

ilgiyi daha da arttırmış bulunmaktadır. Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

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

kurumu oluşturmuşlardır. Avrupa kıtası bununla da yetinmeyip, bir adım ileri 

giderek Avrupa Birliği düzeyinde bir ombudsman kurulmasını sağlamıştır. 

                                                 
131 Zekeriya Temizel, a.g.e., s. 36. 
132 Musa Eken, “Yönetim Karşısında Vatandaşın Korunmasında Ombudsman Kurumunun Rolü”, 

naklen Conseil de l’EUROPE, Droit de l’homme, Act de la Table Rond Avec Les Ombudsmens 
Europeens (5-6 Juin Madrid), Strazburg 1987, s.142. 

133 Zekeriya Temizel, a.g.e., s. 36. 
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Maastricht Anlaşmasının 138/E maddesiyle kurum 1 Eylül 1995’te faaliyetlerine 

başlamıştır. Bu, önemli bir ilerlemedir134. 

Sonuç olarak günümüzün gittikçe genişleyen ve karmaşık bürokratik bir yapıya 

sahip olan, modern devletlerinde, özellikle 1980’lerden sonra insan hakları 

kavramının ön plana çıkmasıyla ombudsman hızla yayılmış ve yönetimle yurttaşlar 

arasındaki sorunların çözümünde önemli işlev gören bir kurum haline gelmiştir.  

Türkiye’nin Avrupa Birliği “Yol haritası”nda göze çarpan konulardan birisi de, 

idari konulardaki ikilemleri ortadan kaldırmak için Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 

oluşturulmasıdır135. 

2.2. İDARİ REJİMİN BULUNMADIĞI ÜLKELERDE OMBUDSMAN 

2.2.1. İsveç Ombudsmanı 

İsveç Parlamentosu (Riksdag) tüm yargıçların, devlet bürokratlarının ve asker 

görevlilerin kanunlara ve kurallara uyup uymadıklarını, seçtiği ombudsman eliyle 

denetlemektedir. Ombudsman Kurumu ilk kez ortaya çıktığı 1809 senesinden beri 

sürekli değişim içinde olmuştur. 1915’e kadar bir, 1915-1968 arası biri sivil biri de 

askeri işlerden sorumlu olmak üzere iki ombudsman varken bu sayı 1972-1976 arası 

üçe çıkmıştır. Şu anda parlamento tarafından seçilen dört tane Parlamento 

Ombudsmanının yanı sıra hükümet tarafından atanan Tüketici Ombudsmanı, Erkek 

Kadın Eşitliği Ombudsmanı, Eşit Fırsatlar Ombudsmanı, Etnik Ayrıma Karşı 

Ombudsman, Cinsel Azınlıklar Ombudsmanı, Çocukların Korunması Ombudsmanı 

ve Özürlülerin Ombudsmanları vardır. Ayrıca sponsorluğunu medyanın yaptığı Basın 

Ombudsmanı da bulunmaktadır. Adlarından da anlaşılacağı gibi Parlamento 

Ombudsmanlarından farklı görevler ifa ederler ve Parlamento Ombudsmanının 

denetimi altındadırlar.  

1809 Anayasası, İsveç’te ombudsmanlık kurumunun yasal dayanaklarının 

başında gelmektedir. 1713 yılında İsveç’te kurulan ombudsman müessesesi, 1809 

yılında İsveç Anayasasına girerek anayasal bir kurum haline gelmiştir. Bunun 

yanında Parlamento Ombudsmanı Talimatı Yasası’da mevcuttur. 

                                                 
134 Müslüm Akıncı, a.g.e., s. 278-279. 
135 Zülfikar Damlapınar, “AB Sürecinde Türkiye’nin İletişim Politikası: AB’nin C’si”, Yeni Türkiye, 

Yıl 6, Sayı 36, Avrupa Birliği Özel Sayısı, Kasım-Aralık 2000, s.885. 
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1974’te yayınlanan ve halkın egemenliği ilkesine dayanan Hükümet Bildirgesi, 

bugün Parlamento Ombudsmanları ile ilgili en önemli belgedir. Ombudsmanlar, bu 

alanda parlamentonun hükümet üzerindeki kontrolünü sağlamaktadırlar. 

Ombudsmanlık kurumunun anayasal düzen içindeki rolü ve konumu, Riksdag adına 

ve yürütme erkinden tümü ile bağımsız olarak kişilerin çıkarlarını, yargı organları ve 

kamu yönetimi önünde savunmaktır136. 

İsveç’in yönetsel yapısı Kıt’a Avrupası'ndan bazı bakımlardan farklılıklar 

gösterdiğinden ombudsmanlık kurumunun hükümet sistemi içindeki yerini daha net 

olarak anlatabilmek için İsveç kamu yönetimi konusunda belli bilgiler vermek uygun 

olacaktır. Başka birçok ülkelerde olduğundan değişik olarak İsveç’te bir bakanlık 

sistemi yoktur. İsveçli bakanlar belli yönetim dallarının başı değillerdir ve görevleri 

daha çok politika üretimi ile sınırlıdır. Bunun anlamı ise bir İsveçli bakanın bilinen 

anlamda bir bakanlığın başında olmayışı ve emrinde yasa tasarılarını, tüzükleri ve 

hükümet kararlarını üreten sadece 100 yada 200 kişilik bir görevliler grubu 

bulunuşudur. Yargı organınkine benzer bir bağımsızlığa sahip özerk kamu birimleri 

Riksdag’ın onayladığı yasaların uygulanması çerçevesinde yürütme görevini ve özel 

ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarına ilişkin iş ve işlevleri yerine getirir. Kamu 

yönetiminde yer alan tüm birimler ve görevliler her türlü işlemin yasalara uygun ve 

doğru olmasını sağlama yükümlülüğü altındadırlar137. 

Bu genel tablo içinde Riksdag tarafından, hükümet eylem ve işlemlerinin 

anayasal kontrolü, bakanları denetleyen Anayasa Komisyonu aracılığıyla ve kamu 

yöneticileri ile yargı organlarının kontrolü de Parlamento Ombudsmanları 

aracılığıyla yapılır.  

Ombudsmanların çalışmaları, Riksdag’ın onayladığı bir yasa ve doğrudan 

doğruya kendilerinin önerdikleri bir bütçe uyarınca yürütülmektedir. Ombudsmanlar 

bu sınırlar içinde Riksdag karşısında tam bir bağımsızlık içinde görev yaparlar, kendi 

prosedürlerini belirlerler, denetleyecekleri kurum ve kuruluşları, incelemeleri 

gereken konuları ve daha derin bir araştırma yapılmasını gerektiren yakınmaları 

saptarlar.  

                                                 
136 Claes Eklund, “İsveç’te Parlamento Ombudsmanları”, Hukuk Kurultayı 2000, Ankara Barosu 

Yayını, Ankara 2000, s.478. 
137 Claes Eklund, a.g.m., s.478. 
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İsveç’te 4 sene (1 dönem) için dört tane ombudsman, parlamento tarafından, 

parlamento genel kurul toplantısında oy birliği ile seçilir. Tekrar seçilme mümkündür 

ve dönem sayısına bir kısıtlama getirilmemiştir. Ombudsmanlardan bir tanesi ofisin 

yönetiminden, personelin atanmasından, kurumun çalışmaları için genel yönelimlerin 

belirlenmesinden, her ombudsmanın çalışma alanının saptanmasından ve benzer 

görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur138 ve Baş Ombudsman olarak 

isimlendirilir. Bununla birlikte Baş Ombudsman öteki ombudsmanların inceleme ve 

değerlendirme işlerine karışamaz; her ombudsman çalışmalarında yalnız Riksdag’a 

karşı sorumludur. Baş Ombudsmanın varlığı idari boşluğun yaşanmaması ve iş 

koordinasyonunun sağlanması açısından önemlidir. 

Ombudsman kurumunda, bütün ombudsmanlar tarafından Parlamento 

Ombudsmanları Ofisi adı altında ortak bir ofis oluşturulur. Ofisçe alınan son 

kararları yalnız ombudsmanlar imzalayabilir. Ombudsmanların muavinleri veya 

asistanları yoktur. Ombudsmanlık ofisinde 50 dolaylarında eleman (30 kadar 

hukukçu yanında sekreterler ve yönetim personeli) vardır. Vaka sayısı ile doğru 

orantılı olarak kadronun genişliği de artmaktadır. Kadro, hukuk eğitimi almış, 

mahkemelerde ve Adalet Bakanlığının çeşitli departmanlarında tecrübe kazanmış, 

kurumun yüksek standardına ayak uydurabilecek yetenekte ve verimlilikte olan 

kişilerden oluşur. Hukuk eğitimi görmüş personel genellikle kamu yönetiminden 

seçilir. Bu personel çoğunlukla genç yargıçlar olup ofiste dörtle altı yıl görev 

yaparlar.   

Ombudsman seçimi çalışmaları, Parlamento Ombudsmanı delegasyonu 

tarafından yürütülür ve belirlenen adaylardan dört Parlamento Ombudsmanının her 

biri Riksdag genel kurulunda açık oyla dört yıllık bir süre için seçilir. Kesinlikle 

politika dışı olan ombudsmanlar geleneksel olarak bütün partilerin üzerinde görüş 

birliğine vardıkları kişiler arasından seçilir. 

Ombudsman adayları parti gruplarından seçilmiş üyelerden oluşan bir kurul 

tarafından belirlenir. Parlamentonun dağılması ombudsmanı etkilemez; görevi kendi 

isteği ile veya dönem sonunda tekrar seçilmeyerek sona erer. Fakat eğer parlamento, 

ombudsmana olan güvenini kaybetmişse onu görevden alabilir. Böyle bir karara 

ombudsmanın yıllık raporlarını inceleyen komitenin isteği üzerine varılır. 
                                                 

138 Müslüm Akıncı, a.g.e., s. 308. 
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Ombudsmanı görevden alma hakkına sadece parlamento sahiptir. Buna karşın, 

parlamento veya başka herhangi bir otorite kesinlikle ombudsmanın kararlarına 

müdahale veya etki edemez. 

Her vatandaş, kadın veya erkek, bu vazife için aday gösterilebilir. İsveç’te 

20.yüzyıl içinde görev alan hiçbir ombudsman, parlamento üyesi veya politikacı 

değildir; hepsi de yargı veya devlet idaresinde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler 

arasından seçilmişlerdir. Mesela anayasa mahkemesi ve yüksek mahkemelerin 

yargıçları, daha alt mahkemelerin kıdemli yargıçları veya eskiden muavin 

ombudsman olmuş kurumun içinden gelen insanlar gibi (eski sistemde muavin 

Ombudsman vardı). Ombudsmanların her koşul altında tarafsızlıklarını korumaları 

çok önemli olduğu için bu göreve seçilenlerin kariyer endişesi taşımayan, dürüst, 

olgun ve hukuka tam anlamıyla hakim kişiler olmaları gerekmektedir. 

Ombudsmanın denetim alanı, İsveç’teki bir kuruluşa verilen en geniş denetim 

alanıdır. Her ombudsmanın kendine ait denetim alanı olmasına rağmen, bir tür 

esneklik vardır; bu alanlar arasında çok kesin olarak belirlenmiş sınırlar yoktur. Yani 

gerektiğinde bir ombudsman başka bir ombudsmanın denetimi altında olan bazı 

vakaları kendi üzerine alabilir. Ombudsmanın denetim alanı bütün devlet ve belediye 

kuruluşlarını, mercilerini ve personelini kapsar. Buna adliye mahkemeleri veya idari 

mahkemeler olsun bütün mahkemeler (ombudsmanın mahkemeleri denetlemekteki 

amacı, davaların görüşülmesinin ve karara bağlanmasının makul bir zaman içinde, 

görevlerini suistimal etmeden ve kötüye kullanmadan gerçekleşmesini sağlamaktır) 

ve Silahlı Kuvvetler de dahildir139. 

Şikayetler veya bir toplumsal olgudan yola çıkarak kendi inisiyatifi ile 

başlattığı çalışmalar, ombudsmanın işinin başlangıç noktalarını oluşturur140. 

Çalışmalar çeşitli yöntemler kullanılsa da iki ana kategoriden oluşur; araştırmalar ve 

denetimler. Ombudsman araştırma ve denetimlerini sürdürürken gerekli olan her 

türlü doküman ve bilgi kendisine verilir. Hatta gizli resmi kayıtlara girmeye kadar 

gider. Önemli olan güç kaynağına dayalı olan yetkisini ve yaptırım gücünü hangi 

                                                 
139 Müslüm Akıncı, a.g.e., s. 309. 
140 Muammer Oytan, “Ombudsman Eli İle İdarenin Denetimi Konusunda Kıyaslamalı Bir İnceleme”, 

Danıştay Dergisi, Yıl 5, Sayı 18-19, 1975, s.197. 
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sonuçlandırma araçları ile kullanacağı stratejileridir. Sonuçlandırma araçları ise bu 

kurumun etkililiğini ortaya çıkarır. 

Vakalar en çok şikayet yolu ile ombudsmana ulaşır. Bir şikayet yapılmadan 

önce her türlü itiraz ve temyiz yollarının kullanılmış olmasını gerektiren bir kural 

bulunmamaktaysa141 da ombudsmanlar yargı mercilerinde veya idari makamlarda 

görülmekte olan veya temyizi kabil bulunan hallerde genellikle olayı ele 

almamaktadırlar. Şikayetler bu gibi hallerde ancak usul sorunlarına ilişkin olduğu 

takdirde, örneğin davanın ilerlememesi veya yargılamadan sonra kararın makul bir 

süre içinde tebliğ edilmemesi gibi durumlarda ele alınabilmektedir142. 

Ombudsmana direkt olarak son derece kolay, masrafsız bir şekilde 

ulaşabilmektedir. Ombudsman kendisine gelen her şikayetle muhakkak ilgilenir. 

Ombudsmanın kendi inisiyatifi ile yaptığı araştırmalar ve denetimlerin 

başlatılmasında medyada çıkan haberler ve yapılan programlar genellikle büyük rol 

oynarlar. 

Şikayet sahibinin İsveç vatandaşı olması veya İsveç’te yaşıyor olması gerekli 

değildir. Kurumsal merciler veya tüzel kişiler, doğrudan şikayete sebep veren 

durumdan etkilenmemiş kişiler, hapishanede, akıl hastanesinde veya benzeri bir 

kurumda olan kişiler de şikayette bulunabilirler. Şikayet sahibinin olaya doğrudan bir 

ilgisi olmasının şart koşan hiçbir kural yoktur143. Bu gibi şikayetler için bir zaman 

sınırı konulmuş olmamakla birlikte ombudsmanların aksini gerektirecek olağanüstü 

koşullar bulunmadığı takdirde iki yıldan daha eski olaylara  bakmamaları ilkesi genel 

bir kabul görmüştür. İki sene öncesinden daha eski bir vaka ile ancak vakanın 

incelenmesi kamu yararına olacaksa ilgilenilir144. 

Şikayette bulunabilmek için herhangi bir ücret talep edilmez ve karmaşık 

formaliteler yoktur. Şikayetlerin yazılı şekilde yapılması gerekmekle birlikte 

ombudsman ofisinin görevlileri şikayet sahibine başvurusunu yazılı şekle 

dönüştürmesi hususunda yardımcı olurlar145. Şikayetçinin şikayeti dayandırdığı 

otoritenin adını, şikayet edilen olayı, olayın meydana geldiği gün ile şikayetçinin 

                                                 
141 Muammer Oytan, a.g.m., s.197. 
142 Claes Eklund, a.g.m., s.480. 
143 Vakur Versan, a.g.e., s.109. 
144 Claes Eklund, a.g.m., s.480. 
145 Claes Eklund, a.g.m., s.480. 
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adını ve adresini içeren bir mektup formatında yapılır. İsimsiz ve imzasız şikayetler 

kabul edilmezler; ancak bunlar zaman zaman ombudsmanların re’sen bir inceleme 

başlatmalarına neden olabilir. 

Ombudsmanların işlerinin en yüklü kesimini şikayetler oluşturur. Riksdag, 

şikayetlerin incelenmesinin onların en önemli görevleri olduğu kanısındadır146. 

Bunun nedeni hukukun üstünlüğü temeline dayalı demokratik bir toplumda 

vatandaşların, kamu yönetiminin icraatını hukuk açısından tamamen bağımsız bir 

kuruluşa inceletme hakkına sahip olmaları gerektiği inancıdır. 

Yaptığı incelemeler sonucunda bir kamu görevlisinin suçlu olduğu, örneğin 

yetkilerini kötüye kullanmak yada rüşvet almak gibi bir suç işlediği, kanısına ulaşan 

ombudsman bir savcı gibi ceza soruşturması başlatmaya yetkilidir. Böyle bir 

durumda soruşturma usul hukukuna göre yapılır ve ombudsman, anayasanın 

kendisine verdiği yetkiye dayanarak savcılardan görülmekte olan davada kendisine 

yardımcı olmalarını isteyebilir. Sanık kamu görevlisi ifade vermekle yükümlü 

olmadığı gibi diğer sanıklar gibi kendini savunabilir veya susma hakkını kullanabilir. 

Yeterli neden görerek kovuşturmayı başlatan ombudsman tıpkı bir savcı gibi hareket 

eder ve bir savcı veya kendi bürosundan bir eleman tarafından temsil edilebilir. 

Kavuşturmalar tamamlandığında ombudsman kamuya açık olarak kararını bildirir. 

Bu kararlar genellikle çok ayrıntılı gerekçeler içerir ve bir yargı kararı gibi yazılır. 

Bu gibi kararlar zaman zaman basında da yer alır ve Riksdag üyeleri, yargıçlar, kamu 

görevlileri için önem taşır. Bunlar yıllık ombudsman raporunda yer alır ve ilgili üst 

makamlarca astlarına bildirilir147. 

Ombudsmanlar zaman zaman kamu birimlerinde denetlemeler yaparak merkezi 

yönetimi olduğu kadar bölgesel ve yerel makamları, kurulları ve daireleri de 

denetlerler. Denetimler genellikle ombudsmanın kendisi tarafından periyodik olarak 

her yıl yapılır. Fakat bazen, şikayetlerde olduğu gibi ombudsmanın kıdemli kadrosu 

da kendi başına denetimlerde bulunabilir. Denetimin zamanları ve yerlerinin yıllık 

veya uzun dönemli önceden belirlenmiş takvimleri yoktur. Denetlenecekler 

genellikle denetimden bir veya iki hafta önce haberdar edilirler.  

                                                 
146 Claes Eklund, a.g.m., s.480. 
147 Claes Eklund, a.g.m., s.481. 
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Denetleme ile ombudsman, re’sen incelemeye girişmesini gerektirecek 

yanlışları saptama olanağı bulur. Çoğu zaman denetimler sonucunda ortaya çıkan 

hatalar, suiistimaller, diğer yetersizliklerin giderilmesi ile koşulların ve 

uygulamaların geliştirilmesi için ombudsman, bürokratlar hakkında bazı tedbirler 

alır. Oldukça sık olarak ombudsman, denetim bulguları sonucu, kuralların 

yorumlanması ile otoriteler tarafından uygun bir şekilde uygulanması üzerine 

tavsiyelerde ve bildirilerde bulunur. Saptanan kusurlara dayanarak ombudsmanların 

yürürlükteki mevzuat üzerinde değişiklikler ve düzeltmeler yapılmasını önerdikleri 

durumlar da vardır. Bunların yanı sıra, yeni kanunlar veya düzenlemeler kabul 

edildiğinde ombudsman bunların uygulanmasını denetler. 

İsveç Parlamento Ombudsmanları, yukarıda da belirtildiği gibi, yargı 

organlarını da denetler. Ombudsmanın mahkemeler ve hakimler üzerindeki denetim 

hakkı, onların yargı kuvvetinin bağımsızlığına bir tecavüz olarak algılanmamalıdır. 

Zira, ombudsman mahkemelerin ve hakimlerin verdikleri kararların içeriği ile 

ilgilenmez ve bu kararları değiştirmek için etki edemez. Sadece hakimlerin önlerine 

gelen davalar karşısındaki tavırlarını ve davaları ele alış biçimlerinin kanuni olup 

olmadığı ile ilgilenir. 

Ombudsmanın araştırmalarının çoğu denetimler sırasındaki gözlemlerine 

dayanır. Basın, özellikle mahkemeler ve idari organlar hakkında gazetelerde çıkan 

haberler, bazen de televizyon ile radyo programları ve haberleri bu araştırmaların 

başlatılmasında önemli rol oynarlar. Ombudsman ve basın arasında her zaman yakın 

ilişkiler olmuştur. Öyle ki ofiste gazeteciler için ayrılmış özel bir oda vardır. Basın 

mensuplarının dokümanlar ve gelen-giden vakalar ile geçerli her türlü bilgiye 

ulaşabilmelerini sağlayan asistan vardır. Ayrıca ombudsman, kanunlar ve 

uygulanışlarını içeren uzun dönemli araştırmalar da yapar. 

Anayasa ve kanunlar, ombudsmana resmi dokümanlara girme iznini verir. Bu 

yüzden resmi kağıtlar, kayıtlar ve dokümanlar ne kadar gizli olsalar, kral ve kabine 

bakanlarına ait bile olsalar ombudsmanın onları elde etmeye yetkisi vardır. 

Bürokratlar, ombudsmanın elindeki vakaya dair ihtiyacı olan bilgileri sağlamakla ve 

gerekli yardımı vermekle yükümlüdürler; hiçbir bürokrat görevini yerine getirirken 

ombudsmana yardım etmeyi veya bilgi vermeyi reddedemez. Eğer reddederse, 
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ombudsman ona şartlı ceza verebilir. Vakanın ciddiyetine bağlı olarak disiplin 

uygulamalarına da gidebilir148. 

Ombudsman kurumu bulunan bir çok ülkede ombudsmanın, İsveç’te olduğu 

gibi, dava açma yetkisi yoktur149. İsveç’te ombudsmanlar, kamu görevleri sırasında 

yasaları çiğneyen görevlilere karşı soruşturma açabilirler. Bu yetki günümüzde çok 

kullanılmamakla birlikte işini savsaklayan bir kamu görevlisine karşı soruşturma 

açabilme yetkisi onların görevlerini kolaylaştırmaktadır. Ombudsmanlar ayrıca 

disiplin soruşturması da açabilirler. Ancak bugün ombudsmanların elindeki asıl güç 

görevini savsaklayan personeli uyarma ve eleştirme yetkileridir. Eğer ombudsmanlar 

bir görevlinin karar veya işlemini ceza gerektirmemekle birlikte yetersiz, yersiz veya 

akıldışı bulursa kanısına göre sorunun nasıl çözümleneceğini belirtebilir. Ayrıca 

kanunun eşit şekilde ve doğru uygulanmasını sağlamak için görüşlerini bildirmek 

yetkisi de vardır.  

Bu yetkilerinin yanı sıra ombudsman, ilgili otoritelere talimatlar, hatırlatmalar, 

beyanlar, bildirgeler gönderir ve teklifler yayınlar. Eğer ombudsman, araştırmaları 

sırasında uygunsuz,  yetersiz veya haksız bulduğu bir durumla karşılaşır, fakat olayın 

yeteri kadar ciddi niteliği veya ağır ihmal niteliği taşımadığına karar verirse, sadece 

olayla nasıl ilgilenilmesi gerektiğine dair önerilerde bulunur, olaya dikkat çeker. 

İsveç Parlamento Ombudsmanları her yıl yıllık raporlar vermekle 

yükümlüdürler. Ombudsmanların yıllık raporları yaklaşık 500 sayfa dolayında olup 

yıl içinde ele alınan ve sonuçlandırılan genel ilgi konusu bütün olayların tam bir 

dökümünü içerir. Rapor Riksdag’ın Anayasa Komisyonunda incelendikten sonra 

komisyon tarafından Riksdag’a sunulur ve gereğinde Riksdag genel kurulunda 

tartışılır. Yıllık rapor ayrıca yargıçlar, kamu görevlileri ve üniversite profesörleri 

tarafından da okunur150. 

Genel bağlamda ombudsmanlık kurumunun etkisi konusunda değerlendirme 

yapmak zor olmakla birlikte, ombudsmanlık kurumunu içermeyen bir İsveç 

Anayasasını düşünmek bile olanaksızdır151. Parlamento Ombudsmanları sokaktaki 

                                                 
148 Claes Eklund, a.g.m., s.479-481. 
149 W. Haller, “The Place of the Ombudsman in the World Community”, Fourth International 

Ombudsman Conference Papers, Canberra 1988, s.29. 
150 Claes Eklund, a.g.m., s.484. 
151 Claes Eklund, a.g.m., s.485. 
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adama kamu yönetimi ile ilişkilerinde güven vermek suretiyle İsveç toplumunda bir 

denge unsuru olmaktadırlar. 

Ombudsmanlık kurumu, kamunun idari sisteme karşı mevcut güveninin 

devamına yaptığı katkı bakımından önemlidir. Böylece vatandaşlar kamu 

yönetimindeki kusurların cezasız kalmayacağını görürler. 

Pek çok birey ombudsmanlara belli konularda yardım etmeleri için yazı ile 

başvurur. Ancak ombudsmanların bu durumda yetki dereceleri oldukça sınırlıdır ve 

bir resmi makama kararını değiştirme yada belli bir yönde hareket etme talimatı 

veremezler. Buna ek olarak Parlamento Ombudsmanlarının şikayet sahibi ile idari 

makam arasında arabuluculuk yapamayacaklarını da söylemek gerekir. 

Ancak bu durum ombudsmanların etkinliklerinin belli olaylarda şikayetçiler 

için önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bir idari davanın yeterince hızlı yürümediğini 

yada idareye gönderilen bir yazıya cevap verilmediğini iddia eden bireyler için 

ombudsmanın o makam ile görüşmesi bile işin hızlanmasına yetebilmektedir. Ayrıca 

pek çok şikayetçi ombudsmanın yaptığı eleştirilerin soruna yeterince çözüm 

getirebildiği kanısındadır152. Ombudsman tarafından ilgili makamın eyleminde bir 

yanlışlık olmadığının belirtilmesi kendisine hatalı işlem uygulandığını düşünen 

şikayet sahibini rahatlatmaktadır. 

İsveç’in bu alandaki deneyimi göstermektedir ki hukukun üstünlüğü ve 

bireylerin temel hakları ilkelerine bağlı bir hükümet sistemi içinde ombudsman, 

bireylerin haklarının korunmasında önemli bir rol oynar. Ne var ki ombudsmanlık 

kurumu hiçbir zaman mahkemelerin veya savcıların yerine geçemez ancak onların 

ayrılmaz bir tamamlayıcısı olabilir. 

2.2.2. İngiliz Ombudsmanı 

İngiliz siyaset geleneğinde her bir parlamenter kendini ombudsman olarak 

görmekte ve halkın yönetimden kaynaklanan yakınmalarıyla ilgilenmektedir. Öte 

yandan İngiliz kamu yönetiminde görev yapan memurlara kural olarak güvenilmekte; 

ancak bu güveni sarsan olayların meydana geldiğine tanık olunduğunda ise sıkı bir 

denetimin gerekliliğine inanılmaktadır. 

                                                 
152 Claes Eklund, a.g.m., s.485. 
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İngiliz kamu yönetiminden iki yolla şikayetçi olmak ve hak aramak 

mümkündür; adli mahkemeler ve parlamento üyeleri. 

İngiltere’de idari sorunlarla uğraşan özel mahkemeler bulunmamaktadır. 

Herhangi bir yönetici hakkında eylem ve işlemleri sebebi ile bir anlaşmazlık veya 

şikayet durumunda bu kişinin, herhangi bir vatandaş gibi genel yetkili mahkeme 

önüne çıkarak kendisini ve yaptığı işlem ve eylemi savunması gerekir. Baktıkları 

davalarda tam yetkili olmalarına karşılık, mahkemelerin çalışmalarında da bazı 

sorunlar ve fiili sınırlamalar ortaya çıkmaktadır: Öncelikle devlet dairelerine karşı 

açılan davaların sonuçlanması uzun zaman almakta, maliyet yüksek olmakta, resmi 

işlerin gizliliği geleneği sebebiyle bir şikayetçi için şikayetine konu olan işlemin 

neden hatalı olduğunu bilebilmesi ve ispatlayabilmesi zor olmaktadır. Ancak, 

kanunların açık ihlali hallerinde mahkemeler kişi haklarının savunmasında tam 

yetkili olmaktadırlar. Ayrıca, mahkemeler parlamento denetimi ile takip durumuna 

düşmekten çekindikleri alanlarda denetim icra etmeyi reddederek çekingen bir tutum 

içine girmişler; bu çekingenliğe bir de yasalarla yetkilerin kısmen de olsa 

sınırlandırılması eklenince, fertlerin hakkaniyete uygun olmayan durumlarda 

savunmasız kalmaları sonucu doğmuştur153. 

Kendi bölgesi milletvekili ile irtibat kurmak, İngiltere’de vatandaşlar için 

geleneksel diğer bir şikayet ve hak arama yoludur. Bölge seçim sistemi ile seçilen 

milletvekilleri, yeniden seçilebilmesi için seçmenleriyle yakın diyaloga girmeyi 

yeğlemektedirler154. 

Bazı durumlarda adliye mahkemelerinin yetkisiz kalması, bazı durumlarda da 

parlamento üyelerinin seçmenlerinden gelen şikayetleri çözümlemede çaresiz 

kalmaları ve neticede bazı alanlarda idarenin geleneksel usulle denetlenememesi 

olgusu, İngiltere’de zamanla yeni bir şikayet inceleme-soruşturma usulüne ihtiyaç 

bulunduğu fikrinin yerleşmesine yol açmış ve vatandaşların devlete karşı 

şikayetlerinin düzeltilmesi ihtiyacını karşılama amacıyla, kamu yönetiminin değişik 

alanlarında araştırma, inceleme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek ve yurttaşların 

                                                 
153 Taykan Ataman, “İngiltere’de Ombudsman Kurumu (İdarenin Parlamento Tarafından Denetimi)”, 

Türk İdare Dergisi, Sayı 400, Eylül 1993, s.219-220. 
154 Müslim Akıncı, a.g.e., s327. 
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kötü yönetime ilişkin yakınmalarıyla ilgilenmek üzere Parlamento Komiserliği 

(Parlimentary Commissioner For Administration) kurulmuştur155. 

Parlamento Ombudsmanı, “ulaşılabilirlik” açısından zayıf bir konumda 

bulunmasına rağmen başarılı çalışmaları ile halktan büyük bir destek bulmuş ve 

değişik alanlarda doğru dal budak salmıştır.  

İngiltere’de halen kamu sektöründe faaliyet gösteren dört çeşit resmi 

ombudsman bulunmaktadır. Bunlar: 

a-Parlamento Ombudsmanı (Parliamentary Commissioner for Administration) 

b-Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı (Health Service Ombudsman) 

c-Yerel Yönetim Ombudsmanı (The Local Government Ombudsman) 

d-Adli Hizmetler Ombudsmanı (Legal Service Ombudsman) dır. 

a- Parlamento Ombudsmanı (Parliamentary Commissioner for Administration) 

Bir hükümet dairesi veya diğer bir kamu kurumu adına veya onun tarafından 

yapılan bir işlemde, kötü yönetim sonucu bir haksızlık ile karşılaştığı iddiasında 

bulunan vatandaşların şikayetlerini incelemek üzere görevlendirilmiş olan 

Parlamento Ombudsmanı, 1967’den bu yana faaliyette bulunmaktadır. 

Parlamento Ombudsmanı, özeksel yönetim organlarının veya onun adına 

hareket eden öteki makam ve kişilerin yönetsel işlemlerini, “kötüyönetim” 

ölçütlerine göre değerlendirerek; bunun (yönetsel işlem) sonucu haksızlığa 

uğradığını iddia eden bireylerle, özel hukuk kişilerinin yakınmalarını inceler. Yasaya 

uygun, fakat hakkaniyete elvermeyen yönetsel işlemler de ombudsman tarafından ele 

alınmakta ve uygun çözümler önerilmektedir156. 

Belirli bir görev süresi olmayan Parlamento Ombudsmanı kraliçe tarafından 

atanır ve emeklilik yaşına (65 yaş) kadar görevde kalabilir; bir hakimininkine benzer 

şekilde güvencesi sağlanmış olarak görevini sürdürmesi hükümetçe sağlanır ve esas 

itibariyle sorumluluğu parlamentoya karşıdır157. Görevi esnasında, ancak 

                                                 
155 Brian Smith, a.g.m., s.82. 
156 Müslim Akıncı, a.g.e., s.328. 
157 H.W.R. Wade, “The Ombudsman In Britain”, Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, Sevinç 

Matbaası, Ankara 1974, s.589. 
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parlamentonun her iki kanadının alacağı bir kararla kraliçe tarafından görevden 

alınır158. 

Parlamento Ombudsmanlığı sürekli meslek imkanı sağlamamakta, ilke olarak 

görevlilerin ve özellikle soruşturma görevlilerinin asli dairelerinden iki-üç yıllık 

dönemlerle ikinci görev olarak görevlendirilmeleri yoluna gidilmektedir. Hazine 

bakanlığınca ombudsmanlıkla istişare ile yürütülen bu uygulama önceleri eleştiri ile 

karşılanmış ise de, zaman içinde ve uygulama ilerledikçe, ayrıca komiserlikte ikinci 

görev olarak görevlendirilmiş olmak memuriyette terfi ve başarı sebebi sayılmaya, 

ana daireler için de hizmet kalitesini yükseltici bir unsur olmaya başlayınca bu 

uygulamanın haklılığı kanıtlanmıştır159. 

Parlamento Ombudsmanının bir yardımcısı ve ayrıca üç adet bağlı müdürü 

vardır. 6 adet de soruşturma birimi görevlendirilmiştir. Ayrıca şikayet ve iddiaların 

ilk incelemesini yapan bir birim bulunmaktadır. Dairenin yönetim ve destek 

hizmetleri idari ve mali işler görevlisince yerine getirilmektedir. Bu birim, 

Parlamento Özel İhtisas Komisyonu ile ilişkilerin düzenlenmesinden de 

sorumludur160. 

Parlamento Ombudsmanının görevi, idari fonksiyonları kullanırken (veya 

kullanmaktan imtina ederek) merkezi idare organları, personeli veya onun adına 

hareket eden diğer makamların kötü yönetiminin bir sonucu olarak haksızlığa 

uğradığını iddia eden fertler veya özel hukuk tüzel kişilerinin şikayetlerini 

incelemektir161. Yasalara uygun, fakat hakkaniyete uymayan yönetsel işlemler de 

ombudsman tarafından ele alınmakta ve uygun çözümler önerilmektedir162. 

İngiliz Parlamento Ombudsmanı, yetki açısından belli kısıtlamalara bağlı 

tutulmuştur. Kendisine başvuran kişinin şikayetini haklı bulması halinde, hükümetin 

ilgili birimlerinden veya diğer kuruluşlardan yanlış bulduğu şeylerin düzeltilmesini 

ister; yapılan haksızlığın giderilmesine çalışılır. Gerekli ve yeterli koşullar varsa, 

                                                 
158 Süleyman Arslan, “İngiltere’de Ombudsman Müessesesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 

TODAİE Yayınları, Ankara 1986, s.159. 
159 Taykan Ataman, a.g.m., s.223. 
160 Taykan Ataman, a.g.m., s.224. 
161 Süleyman Arslan, “İngiltere’de Ombudsman Müessesesi”, naklen S.A. de Smith, Judical Review 

of Administrative Action, London 1968, s.40. 
162  Müslim Akıncı, a.g.e., s.328. 
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tazminat ödemesi için yönetime öneride bulunur163. Bunun dışında idari kararlar 

alma, idari kararları değiştirme ve hatta takdir yetkisini kullanmaya yönelik yetkisi 

bulunmamaktadır. Asıl görevi, idarenin kötü işleyişi ile ilgili şikayetleri incelemek 

ve bu konu hakkında bir rapor hazırlamaktır164. 

Ombudsmanın en etkili silahı yanlış yapan ve sözünü tutmayan idareyi 

parlamento ve kamuoyu önünde deşifre etmektir. Ombudsman yıllık faaliyet 

raporunda ve dönemsel raporlarında hangi yönetimin hangi tür haksızlıklara neden 

olduğunu belirtir. Uygun gördüğü öneriyi tutmayan yönetimi bu raporlarında kara 

listeye alır ve aynı zaman da bunu kamuoyuna da bildirir. Bu nedenle parlamentonun 

ve kamuoyunun şimşeklerini üzerine çekmek istemeyen yönetsel birimler genel 

olarak ombudsmanın önerilerine uygun davranırlar. Bunun dışında ombudsmanın 

hükümete bağlı herhangi bir idarenin yapacağı işi durdurma yetkisi 

bulunmamaktadır; zira bu yetki sadece mahkemelere aittir165.  

Parlamento Ombudsmanının haklarında inceleme yapabileceği kuruluşlar 

Ombudsman Yasası’nda belirtilmiştir. Burada kanun, ombudsmanın inceleme 

alanına giren kuruluşları  belirlemede sayma usulünü belirlemiştir. Liste 

incelendiğinde, Tarım Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Kütüphanecilik Kurulu, Memur Komisyonu, Turist kurulu, Fırsat Eşitliği 

Komisyonu vb. gibi esas itibariyle merkezi idareye dahil buluşların bulunduğu 

görülmektedir. Bu listede yer alan kurum ve kuruluşların isim ve görevleri zaman 

zaman değişmekte, liste yenilenmektedir. Parlamento Ombudsmanlığı kanununa 

göre, ombudsmanın bir işlem veya faaliyeti inceleyebilmesi için onun mutlaka listede 

belirtilen makam veya kuruluşlar tarafından yapılması şart olmayıp, başka bir 

kuruluş veya makam tarafından onun namına yapılması da yeterlidir. 

Kanunda, Parlamento Ombudsmanının inceleyemeyeceği konular ise şöyle 

sıralanmaktadır: Dış ilişkiler, elçilik ve konsolosluk işleri, Kraliyet dominyonları ile 

ilgili işlemler.suçluların iadesi ve kaçak suçlularla ilgili işlemler, suçun araştırılması 

ve devlet güvenliğinin korunması ile ilgili işlemler, yargısal işlemler, hastane 

hizmetleri, idarenin akitleri ve ticari muameleleri, sivil ve askeri personelle ilgili 

                                                 
163 Müslim Akıncı, a.g.e., s.328. 
164 Süleyman Arslan, a.g.m., s.160. 
165 Müslim Akıncı, a.g.e., s.328-329. 
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işlemler, şeref payesi, mükafat veya imtiyaz verilmesi, bir başka ombudsmanın yetki 

alanına giren konular. Yargı yoluna başvurulmuşsa veya yargısal işlemler yoluyla 

hak aranıyorsa ombudsmanın şikayeti incelemesi mümkün değildir. Ancak 

ombudsman yargıya başvurma hakkının kullanılmadığı bazı durumlarda şikayeti 

incelemeye karar verebilmektedir. 

Parlamento Ombudsmanı kendisine gelen şikayetlerle ilgili yönetsel işlevleri 

değerlendirirken bir takım ölçütlere göre hareket etmekte ve önüne gelen bir sorunda 

hukuka aykırı bir şeyin olup olmadığını bu ölçütlere göre belirlemektedir. Bu ölçütler 

kanunda tarif edilmemiş ancak uzun deneyim ve gözlemler sonucunda ortaya 

konmuştur.  

Parlamento Ombudsmanı, yasa gereği doğrudan doğruya vatandaşlardan 

şikayet kabul edememekte ve re’sen harekete geçme yetkisi bulunmamaktadır. 

Şikayetler bir parlamento üyesi kanalıyla yapılabilmektedir166. Şikayet, Avam 

kamarası üyelerinden birine yapılmalıdır. Bu üyenin şikayetçinin bölgesinden 

seçilmiş bir parlamenter olması şart değildir. Lordlar Kamarası üyelerine şikayette 

bulunmak ise mümkün değildir. 

Şikayetin doğrudan doğruya Parlamento Ombudsmanına değil de Avam 

Kamarası üyelerinden birine yapılmasından, üyenin bir süzgeç vazifesi görme ve 

ancak incelemeye değer gördüğü şikayetleri ombudsmana gönderme amacı 

güdülmüştür. Diğer yandan İngiliz sisteminin kendine özgü orijinal durumu burada 

saklıdır. Tarihten beri, halkın parlamenterlere yaptığı şikayetleri, doğrudan doğruya 

Parlamento Ombudsmanının kabul etmesi parlamenterlerin haklarını gasbetmek 

sayılmıştır. Bu sebeple parlamenter kendisine yapılan bir şikayeti araştırabilir yada 

ombudsmana aksettirerek durumu inceleyip kendisine bildirmesini isteyebilir167. 

Parlamento Ombudsmanına şikayet, süreye ve şekle tabi tutulmuştur. Bir 

eylem veya işlemden şikayeti olanlar bunu, eylem veya işlemi öğrendikleri tarihten 

itibaren on iki ay içerisinde bir Avam Kamarası üyesine bildirmek zorundadırlar. Bu 

bildiri yazılı şekilde yapılmalı ve şikayetçi başvurusunda idarenin kötü işleyişi 

                                                 
166 Brian Smith, a.g.m., s.82. 
167 Muammer Oytan, “Ombudsman Eli İle İdarenin Denetimi Konusunda Kıyaslamalı Bir İnceleme”, 

Prof. Dr. Osman Fazıl Berki’ne Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1977, 
s.606. 
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sonucunda haksızlığa uğradığını ileri sürmelidir168. Parlamento Ombudsmanı, özel 

durumlar nedeniyle incelenmesini uygun bulduğu süresi geçmiş şikayetleri de kabul 

ederek inceleme konusu yapabilmektedir169.  

Ombudsmana verilen şikayet dilekçeleri, önce ilgili inceleme birimince, 

incelenebilir-soruşturulabilir olup olmadığı konularında incelemeye tabi tutulur. İlgili 

kanuna göre; Ombudsmanın yetki alanı dışında kalan veya diğer bir sebeple 

incelenemeyeceği anlaşılan şikayetler için, incelememe sebebini gerekçeli olarak 

hem şikayetçiye hem de parlamento üyesine bildirir. 

Soruşturulabilir nitelikte olduğu belirlenen şikayetler ilgili birime 

gönderilmeden önce, yasa uyarınca şikayet edilen birimin en üst yönetsel görevlisine, 

şikayetin dairece incelenmesi veya daha doğrusu şikayet hakkında dairesinin görüş 

ve yorumunun belirtilmesi için gönderilir. Bu işlem, soruşturmada birinci aşama 

olarak bilinmektedir. Bu aşamada, ilgili birimden hakkında şikayet bulunan veya 

işlemi şikayet konusu edilmiş olan kamu görevlisinin de haberdar edilmesi ve eğer 

isterse doğruca ombudsmanla irtibat kurabileceği hususunun kendisine bildirilmesi 

de kanun gereğidir. 

İlgili daireden gelen bütün bilgi ve belgelerin incelenmesinde, şikayet konusu 

işlem veya eylemde kötü yönetim olan veya kötü yönetim sayılabilecek durumların 

var olup olmadığı  araştırılır. Kötü yönetim var olduğu sonucuna varılırsa, bu halde 

kötü yönetimin şikayetçinin zararına veya bir haksızlığa yol açıp açmadığı 

incelenir170. 

Soruşturmanın ikinci aşamasında, ombudsmanlık görevlileri şikayetle ilgili 

dosya, belge ve evrakı kendileri inceler. İnceleme sırasında yasanın elverdiği ölçüde 

resmi kayıt ve belgelere ulaşılır; gerekirse bilgilerine başvurulacak kişiler (buna 

hükümetteki bakanlarda dahildir) sorgulanır. Sorgulama konusunda ombudsman, 

Yüksek Mahkemenin yargıçlarıyla aynı yetkiye sahiptir. Araştırmaları sırasında 

bilgilere erişim konusunda ombudsmana olanaklı oldukça yardımcı olunur. Kabine 

işlemleri dışında her türlü bilgi ve belgeye erişmede ombudsmana kolaylık 

tanınmaktadır171. Yasal bir gerekçesi bulunmadan, ombudsmanı veya ombudsmanlık 

                                                 
168 Vakur Versan, a.g.e., s.162. 
169 Süleyman Arslan, a.g.m., s.162. 
170 Taykan Ataman, a.g.m., s.232-233. 
171 Müslim Akıncı, a.g.e., s.332. 



 56

görevlilerinden herhangi birinin kanundan kaynaklanan görevlerini yapmasını 

engelleyen veya bu kanunla ilgili soruşturma sebebiyle herhangi bir suç işleyen bir 

kişi ombudsmanın bu durumu mahkemeye bildirmesi halinde, mahkemeye itaatsizlik 

suçunu işlemiş gibi yargılanır172. 

Genellikle üç ay süren bir inceleme faaliyeti sonucunda ombudsman, yakınma 

konusu olayda bir kötü yönetim olup olmadığı, varsa, bunun için nasıl bir çözüm 

bulunması gerektiği konusunda kendi takdir yetkisi sınırlarında bir sonuca ulaşır ve 

bir rapor hazırlar. Kötü yönetimin varlığına kanaat getirdiğinde raporunda çözüm 

önerileri de yer alır173. 

Parlamento Ombudsmanının, soruşturmaları sonucunda teklif ve tavsiye ettiği 

çözüm önerileri genellikle üç ana kategoride değerlendirilmektedir. Bunlar174; 

a-Özür dilemeler veya ilgili birimlerin diğer eylemleri ile birlikte özür 

dilemeleri,  

b-Mali tazminler, ödemeler, 

c-Takdire bağlı kararların tekrar gözden geçirilmesidir. 

Ombudsmanın çözüm önerisini içeren raporun bir nüshası milletvekiline, bir 

nüshası da ilgili kuruluşa iletilir. Şayet bu öneri yerine getirilmezse, bundan sonra 

ombudsmanın manevi yaptırım gücü devreye girer. Hakkında yakınmada bulunulan 

kurum kamuoyuna duyurularak onun saygınlığı tehdit edilmeye çalışılırken; bir 

yandan da parlamentoya bir rapor aracılığıyla ihbar edilir. Uygulamada 

ombudsmanın önerisi daima kabul görmektedir175. 

Kötü yönetimin kamuoyuna duyurularak teşhir edilmesi yalnızca bireysel 

olarak tek tek kişilerin zarar ziyanlarının karşılanmasına yol açmakla kalmamakta, 

aynı zaman da kamunun genel yararına yönelik olarak idari uygulamanın 

değiştirilmesine de sebep olmaktadır. Bir yakınmacıya tazmin-telafi sağlanması, aynı 

şartlarda bulunan pek çok insanla ilgili durumun gözden geçirilmesine yol açabilir. 

Herhangi bir kötü yönetim bulunmasa bile, soruşturma işlemi telafisi gereken bazı 

idari eksiklik ve kusurların gün ışığına çıkmasına yol açabilir176. 

                                                 
172 Taykan Ataman, a.g.m., s.235. 
173 Müslim Akıncı, a.g.e., s.332. 
174 Taykan Ataman, a.g.m., s.236. 
175 Müslim Akıncı, a.g.e., s.333. 
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Ayrıca ombudsman salt yakınmaları inceleme mercii olarak iş görmemekte 

aynı zaman da iyi yönetim ilkeleri konusunda öneri düzeyinde ilkeler geliştirerek 

idareye yol göstermekte, kamu görevlilerine nasıl davranmaları gerektiğini 

öğretmektedir. 

b- Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı (Health Service Ombudsman) 

Parlamento Ombudsmanının başarılı çalışmaları, onun yetkisi dışında kalan 

yönetsel faaliyetler için de bir ombudsman kurulmasına neden olmuştur. İngiltere ve 

Galler için Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı (SHO) 1973 yılında kurulmuş, daha sonra 

Ulusal Sağlık Hizmetleri Yasası’nda değişiklik yapılarak kurumun statüsü 

belirlenmiştir. 

Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı, Ulusal Sağlık Servisi tarafından verilen ancak 

tatminkar olmayan tedavi veya bu şahıslar adına yapılan şikayetleri incelemekle 

görevlendirilmiştir. Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı, Parlamento Ombudsmanından 

daha geniş bir inceleme yetkisine sahip bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri 

Ombudsmanının inceleme yapabileceği konular; 

1-Tatminkar olmayan bakım veya tedavi(verilen hizmetin kötü oluşu),  

2-Bireyin hakkı olan ve verilmiş olması gereken bir hizmetin verilmemesi,  

3-Kötü yönetim, önlenebilir gecikmelerin önlenmemesi, doktor veya hastane 

randevusu ile ilgili olarak yapılmış önemli hatalar, şikayetleri değerlendirmede 

yetersiz kalınması, kabalık, yanlış yönlendirilen  tavsiyeler,  bireyin  hakkı  olan 

bilgilerin verilmemesidir. 

Ulusal Sağlık Hizmeti Yasası ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı Yasası’na 

göre Sağlık Hizmetleri Ombudsmanın inceleyemeyeceği konular ise; özel sağlık 

hizmetleri; ulusal sağlık hizmetlerinde çalışan personelin iş atamaları, maaş, disiplin 

gibi özlük işleriyle ilgili yakınmalar; Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumlarıyla bunların 

mütedarikleri arasındaki sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıklar;  mahkemeye 

intikal ettirilen veya ettirme niyetinde olunan davalardır. 

Sağlık Hizmetleri Ombudsmanına başvurmadan önce bütün idari başvuru 

yollarının tüketilmesi gerekmektedir. 

Şikayette bulunmak isteyen şahıs, şikayetini öncelikle hastane yönetimi, sağlık 

organı gibi kuruluşa veya ilgili hekime iletmelidir. Bu kurum ve kişilerce, şikayet 
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prosedürü izlenmesine rağmen elde edilen sonuç şikayetçi için tatmin edici değilse 

şikayet Ombudsmana iletilebilmektedir. 

Sağlık Hizmetleri Ombudsmanına hastanın kendisi, hasta kendi adına hareket 

edemeyecek durumdaysa aile fertlerinden biri, ortağı veya temsilcisi veya hastaya 

yardımcı olmak amacıyla Ulusal Sağlık Hizmetleri, Toplum Sağlık Konseyi yada 

Yerel Sağlık Konseyi bünyesinde çalışan bir görevli başvurabilir. 

Sağlık Hizmetleri Ombudsmanına şikayet konusu olay fark edildiği andan 

itibaren 12 ay içinde başvurulmalıdır. Bazı durumlarda bu süre esnek tutulmaktadır, 

örneğin idari başvuru   yollarının tüketilmesinde, Ulusal Sağlık Servisinin şikayet 

prosedürünün tamamlanması gereksiz uzamalara neden olduysa, bu prosedürün 

tamamlanmasından hemen sonra yapılan şikayetler de ombudsman tarafından kabul 

edilip incelenebilmektedir. 

Şikayet konusu olay bir dilekçeyle veya matbu form doldurularak olayla ilgili 

bilgi ve kanıtlarla birlikte ombudsmana doğrudan bildirilebilir. Ombudsman resmi 

bir soruşturma başlatmaya gerek görmüyorsa her bir vakanın koşullarına bağlı olarak 

şikayetleri çözümleme konusunda iki ayrı yöntem izler. Bunlardan birincisi ayrıntılı 

mektup yazmaktır. İkinci olarak ilgili Ulusal Sağlık Servisi kuruluşundan veya 

hekimden, bu konuyu çözümlemek için bazı eylemlerde bulunmasını isteyebilir. Bu 

istekler genellikle yerine getirilir. Resmi bir soruşturmaya karar verdiyse ilgili 

kurumdan yakınma konusu ile ilgili bütün kayıt ve bilgileri yollamasını ister. Burada 

ombudsman yerinde inceleme yapabilir, bilirkişiye ve tanıklara başvurabilir. 

Görüşmeler gizlilik içinde yapılır. Görüşmeler gayrı resmi düzeyde olmasına 

rağmen, ombudsman kanıt toplama konusunda hukuk mahkemesinin sahip olduğu 

yetkilerle aynı yetkiyi kullanır. Yapılan geniş çaplı araştırma sonucunda ombudsman 

ayrıntılı bir rapor hazırlamaktadır. Bu raporun bir sureti yakınmacıya, bir sureti ilgili 

Ulusal Sağlık Servisi kuruluşuna, bir sureti de Devlet Bakanına gönderilir177. 

Şikayet haklı bulunursa, ilgili kurumun özür dilemesi istenir yada haksızlığın 

başka bir biçimde giderilmesi sağlanmaya çalışılır. Ancak ombudsman tazminat 

ödeme önerisinde bulunamaz. Tazminata ilişkin talepler için mahkemeye başvurmak 

                                                 
177 http://www.ombudsman.org.uk (28.4.2006) 
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gerekmektedir. Bunun dışında sağlık hizmetlerinde kalitenin artırımına yönelik 

olarak da ombudsmanın önerileri olabilir178. 

Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı parlamentoya yıllık rapor sunar. Ayrıca bu 

rapordan başka yılda iki kere de yaptığı soruşturmalardan örnekler içeren raporlar 

yayınlar. 

c- Yerel Yönetim Ombudsmanı (The Local Government Ombudsman) 

İngiliz yerel yönetim örgütlenmesi, halkın yerel düzeydeki gereksinimini 

karşılamak üzere kurulmuş, görev ve yetkileri parlamento tarafından belirlenmiş olan 

bir yapılanmayı içerir. Bir kısmı özel amaçlı kuruluşlar olarak çalışırken (örneğin 

Londra Bölgesi Sular İdaresi gibi), çoğu da genel amaçlı kuruluşlar olarak işlevlerini 

yerine getirmektedir. İngiliz yerel yönetim örgütlenmesi, Kıt’a Avrupası ve 

Amerika’dan farklılıklar göstermektedir. Yerel yönetim dizgesi karmaşık olmakla 

birlikte, yerel yönetimlerin her biri, üyeleri belirli dönemler için o yerdeki halk 

tarafından seçilen bir meclise sahiptir. Bu meclis o yönetimi temsil etmektedir. 

Gelirlerinin önemli bir kısmını o bölgedeki taşınmazların değerleri oranında aldıkları 

vergiden sağlamaktadırlar. Geniş bir özerklik güvencesi içerisinde yerel halkın çevre, 

eğitim, sağlık, güvenlik, ulaştırma, kültür gibi toplumsal gereksinimlerini karşılamak 

için hizmet verirler179. 

1974 tarihli Yerel Yönetim Yasası, İngiltere’de Yerel Yönetim Ombudsmanı 

atanmasına imkan vermiştir. Yasayla, biri İngiltere ve diğeri Galler için olmak üzere 

iki Yerel Yönetim Komisyonu kurulmuştur. Halen İngiltere için üç ve Galler için 

görevli bir Yerel Yönetim Ombudsmanı vardır. 1975 tarihli bir kanunla, İskoçya için 

de bir Yerel Yönetim Ombudsmanı ihdas edilmiştir. 

Parlamento veya herhangi bir bakana karşı sorumlulukları bulunmayan Yerel 

Yönetim Ombudsmanları, çalıştıkları bölgenin yerel yönetim temsilci kurullarına 

rapor vermektedirler. Komisyonların giderleri de, bütün yerel yönetimlere yüklenen 

paylardan karşılanmaktadır. Komisyonların temel görevi, çalışma yerlerinin temini, 

görevlilerin atanması gibi lüzumlu idari düzenlemeleri yapmaktır. Şikayetleri 

soruşturan komisyon değil, maiyetiyle birlikte Ombudsmandır. Parlamento ve Sağlık 
                                                 

178 Müslim Akıncı, a.g.e., s.342. 
179 Ziya Çoker, Türk Mahalli İdarelerinin Sorunları Açısından İngiliz Mahalli İdareleri, İçişleri 

Bakanlığı Tetkik Kurulları Yayını, Ankara 1970, s.78 vd. 
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Hizmetleri Ombudsmanının aksine, Yerel Yönetim Ombudsmanının personeli 

sürekli olarak atanmaktadır. 

Yerel Yönetim Ombudsmanı, yerel yönetimlerin “kötü yönetim” içeren (bir 

işlemin çok geç sonuçlandırılması, yasa veya kurallara aykırılık, yanlış bilgi verme, 

bir kararı usulüne uygun olarak almama vb.) ve bireylerin haksızlığa uğramalarına 

sebep olan yakınmalarını ele almaktadır. 

Ombudsmanın şikayeti inceleyebilmesi için önce ilgili yönetsel birimin 

başkanlığına başvurularak, yakınmayı giderici çözüm bulması için bir şans tanınması 

gerekmektedir. İlgili yönetsel birimin yanıtı yeterli bulunmadığı veya makul bir 

sürede yanıt alınamadığı takdirde ombudsmana başvurma hakkı doğmaktadır. 

Yerel Yönetim Ombudsmanına başvuru sorun saptandıktan sonraki 12 ay 

içerisinde yazılı olarak yapılabilmektedir. Ancak ombudsman uygun görürse, 

öngörülen süreyi geçirmiş bir şikayeti de kabul ederek soruşturabilmektedir. 

Müracaatın kabul edilmesi açısından bir engel yoksa ombudsman, şikayet 

konusunu araştırmak üzere bir yetkiliyi görevlendirmektedir. Dilekçenin bir nüshası 

ilgili idareye gönderilerek ondan konu ile ilgili görüşü sorulmaktadır. Bazı 

durumlarda ilgili yerel idare bu aşamada düzeltici işlem yapmayı önerebilmektedir. 

Ombudsman önerinin hakça olduğu kanısındaysa bunu şikayetçiye bildirerek 

araştırmayı durdurmaktadır. 

Ombudsman araştırmalarında mahkemelerle aynı yetkiyi kullanarak bilgi ve 

belgelere ulaşabilmektedir. Ombudsman ilgili idarenin kusurlu olduğunu ve bunun 

sonucunda şikayetçinin bir haksızlığa uğradığını saptarsa; resmi bir rapor yazarak 

ilgili idareye düzeltici işlem yapmasını önerir. Ombudsman ilgili idareyi önerilerine 

uymaya zorlayamaz ancak hemen her zaman ombudsman istekleri yerine getirilir. 

Ombudsmanın hazırlamış olduğu raporun bir nüshası da şikayetçiye gönderilir. 

Yerel Yönetim Ombudsmanının düzenlediği rapora veya verdiği başka bir 

kesin karara Yüksek Mahkeme nezdinde itiraz edilebilmektedir180. 

d- Adli Hizmetler Ombudsmanı (Legal Service Ombudsman) 

İngiltere’de avukatlık hizmetleri ile ilgili şikayetleri takip etmek üzere 

evvelden beri, özel şikayet kanalları geliştirilmiştir. Ancak, 1990 yılında şikayetlerin 

                                                 
180 http://www.lgo,org.uk/complain.htm (28.4.2006) 
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takibi ve sonuçlandırılması usulü, ataması hükümetçe yapılan bir ombudsman sistemi 

ile güçlendirilmiştir. 

Avukatın sunduğu adli hizmetlerden dolayı çıkan ihtilafları ve yakınmaları 

incelemek üzere 1990 tarihli Mahkemeler ve Adli Hizmetler Yasası uyarınca Adli 

Hizmetler Ombudsmanı kurulmuştur. Adli Hizmetler Ombudsmanı Adalet Bakanı 

(The Lord Cancellor) tarafından atanmakta ve göreve gelmesiyle birlikte adli 

hizmetlerle organik ilişiği kesilmektedir. Azami üç yıl olan görev süresinin bitiminde 

tekrar atanması mümkündür. 

Adli Hizmetler Ombudsmanı’nın görevi, avukatlar, avukatlık mesleğinden 

sayılanlar, noterlik mesleğinden sayılanlar ile bunların çalıştırdıkları kişilerle ilgili 

veya bunların meslek kuruluşları ile ilgili şikayetleri incelemek ve soruşturmaktır181. 

Avukatların ve dava vekillerinin yerine getirdikleri hizmetlerle ilgili bir 

yakınması olan kimseler, sorunu önce söz konusu avukatın bağlı bulunduğu meslek 

örgütüne iletmekte, istediği yanıtı alamazsa, şikayetini ombudsmana 

götürebilmektedir. Başvurunun, meslek örgütüne iletilen şikayetle ilgili sonucun 

alınış tarihinden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir.  

Adli Hizmetler Ombudsmanı, yaptığı araştırma üzerine hazırladığı raporu ilgili 

meslek kuruluşuna ve yakınmacının kendisine yollar. Eğer bir yanlış uygulama söz 

konusu ise “eleştiri” yaptırımına başvurur. Meslek örgütünün yakınma konusu olayı 

bir kez daha ele alması gerektiğini önerebileceği gibi, şikayet edilen avukat hakkında 

disiplin cezası uygulanmasını önerebilir. Ayrıca raporunda, söz konusu olayda bir 

maddi veya manevi zarar söz konusu ise yakınmacıya avukatın veya meslek 

örgütünün yada her ikisinin birden “tazminat ödemesi” gerektiğini de öneri olarak 

belirtir182. 

Ancak Adli Hizmetler Ombudsmanı birtakım konularla ilgili yakınmaları 

inceleyemez. Örneğin, bir mahkemenin yada disiplin kurulunun vermiş olduğu bir 

karar, Adli Yardım Kurulu ve Davavekilleri Kefalet Fonu’nun kararlarına karşı 

yapılan başvuruları ele alamaz. Keza bir avukatın davayı mahkemede savunma 

biçiminden dolayı vermiş olduğu zararlardan sorumsuz olması sözkonusu ise, meslek 

                                                 
181 Taykan Ataman, a.g.m., s.249. 
182 Müslim Akıncı, a.g.e., s.347-348. 
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örgütünün konu hakkındaki soruşturması henüz tamamlanmamışsa ombudsman 

başvuruyu geri çevirir. 

2.2.3. Danimarka Ombudsmanı 

Danimarka Parlamento Komiseri (Ombudsman), 1953 yılındaki Anayasa 

değişikliği ile bağlantılı olarak oluşturulmuştur. Ombudsman Yasasının 1954 yılında 

kabul edilmesinin ardından 1 Nisan 1955 tarihinde ombudsman fiilen göreve 

başlamıştır. 1961 yılında ombudsman yasasının değiştirilmesi ile yerel yönetimler de 

ombudsmanın görev alanına dahil edilmiştir183. Ancak yargı erki ombudsmanın yetki 

alanı dışında kalmaya devam etmektedir184. 

Ombudsman, öncelikle, parlamento adına yönetsel kurumlara ilişkin olarak 

hareket edecek ve yüce kurumun, geleneksel olarak, bakanlıklar ve onların 

memurları üzerinde gerçekleştirdiği denetimi güçlendirecektir. Böyle bir 

güçlendirme, hükümet kurumlarına aktarılan geniş ve yasama benzeri yetkilerle 

yönetimin artan gücü ve yönetsel sürecin artan karmaşıklığı nedeniyle gerekli 

görülmüştür. İkinci olarak ombudsman, birey için yasa ve düzenin koruyucusu 

olacaktır. Yönetsel kurumlarla uyuşmazlığa düşen yurttaşların başvurabilecekleri bir 

tür yargı yeri olarak, ellili yılların başında bir parlamento sözcüsünün dediği gibi 

“sokaktaki adamın, adaletsizliklere, keyfiliklere ve yürütmenin yetkilerini kötüye 

kullanmasına karşı koruyucusu” olacaktır185. 

Parlamento adına sivil ve askeri özeksel örgütlerle, yerel yönetimleri gözleyen 

ombudsman, bazı yönleriyle mahkemelere bir alternatif olarak görülmektedir186. 

Ombudsman mahkemelere giden türden sorunlara bakmakta özgürdür. Ombudsman, 

işlevini yerine getirirken söz konusu yönetsel eylem yada işlemin yalnız biçimsel 

olarak hukuka uygunluğunu denetleme öğretisinden hareket eden mahkemeler gibi 

sınırlanmamıştır. Yargısal denetimle karşılaştırıldığında, ombudsmana başvuru çok 

daha kolaydır. Hiçbir biçimsellik yoktur, daha çabuk sonuç alınabilir, daha geniş 

kapsamlı denetim olanağı ve esnek yaklaşım söz konusu olup başvuru sahibine hiçbir 
                                                 

183 Kaj Larsen, “The Parliamentary Ombudsman”, Hansen Hans Gammeltof ve Fleming Axmark 
(Ed.) The Danish Ombudsman içinde, DJOF Publishing, Cophenagen Denmark 1995, s.40. 

184 Müslim Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, naklen Stephan Hurwitz, The 
Ombudsman: Denmark’s Parliamentary Commissioner For Civil and Military Affairs, Det 
Dankse Selskop, Coppenhagen, s.49. 

185 Hansen Hans Gammeltof, “Ombudsman Kavramı”, a.g.m., s.196. 
186 Müslim Akıncı, a.g.e., s.320. 
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maliyet yüklemez. Öte yandan, ombudsman, ele aldığı bir yönetsel kararı, biçimsel 

olarak iptal edemez ve değiştiremez; önüne getirilen bir konuda yalnız görüşlerini 

belirtebilir187. Sadece “iyiyönetim” ilkelerine uyulup uyulmadığını, bir davanın 

uygun zamanda görülüp görülmediğini, kamu otoritelerinin doğru davranıp 

davranmadıklarını ölçer ve olumsuz bir yargıya vardığında kendince doğru ve 

adaletli bulduğu bir çözüm önerisini sunmakla yetinir. Şikayet konusu edilen idari 

otoritenin kararını eleştirir veya ilgiliye kararını yeniden gözden geçirmesi veya 

değiştirmesi için öneride bulunur. Somut bir olaydaki hukuka aykırılığı, işlemi 

sakatlayan veya adaletsiz yapan temel bir neden olarak görmüyorsa, yine de uygun 

bir tazminatın verilmesi gerektiği yönünde karar verebilmektedir188. 

Ombudsman, örneğin bir kararı eleştirebilir yada yetkilinin bu kararı 

değiştirmesini yada yeniden incelemesini isteyebilir. Böylesi tavsiyeler hemen 

hemen her zaman etkilidir ve her zaman dikkate alınır189. 

Ombudsmana, şikayet üzerine harekete geçebilme yanında, yasayla kendi 

inisiyatifi ile soruşturma başlatabilme gücü de verilmiştir. Bu bağlamda ombudsman 

hapishane, askeri kamplar gibi hükümet tarafından işletilen bütün kurumları, alanları 

denetleme yetkisine sahiptir. Ombudsmanın kendi inisiyatifi ile incelemeye almış 

olduğu konular genel ilgi uyandıran konuları içerme eğilimindedir190. 

Ombudsmana başvuruda yurttaş olma vb. koşullar aranmamaktadır. Ancak 

başvuranın yakınma konusu olayla maddi bir ilişkisi ve yararının bulunması ayrıca 

olası bütün idari başvuru yollarının tüketilmiş olması gerekmektedir. Özgürlüğünden 

yoksun bırakılmış bir kişi de iadeli-taahhütlü bir mektupla başvurabilir. Başka 

yollarla ulaşabiliyorsa şikayet bu şekilde de iletilebilir. 

Başvuru süresi on iki ay ile sınırlıdır. Karara karşı hiyerarşik amire başvuru 

üzerine verilen karar, bu sürenin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Eğer şikayet 

ombudsmanın yetkisi dışındaki bir kişiyi veya konuyu ilgilendiriyorsa, yahut zaman 

aşımına uğramışsa, ombudsman başvuran kişiye bunu bildirir. Ancak sorunu yetkili 

yönetsel birime yollama veya bu konuda nasıl bir çözüm bulunabileceğine ilişkin 

olarak şikayetçiye bilgiler verir. Başvuruda biçim koşulu aranmamakla birlikte, 

                                                 
187 Hansen Hans Gammeltof, “Ombudsman Kavramı”, a.g.m., s.199-200. 
188 Müslim Akıncı, a.g.e., s.320. 
189 Kaj Larsen, a.g.m., s.39. 
190 Nielsen Eilshou Holm, a.g.m., s.19. 
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yakınmacının isim ve adresinin mutlaka belirtilmesi, mümkünse yazılı olarak 

başvurulması ve yakınma konusuyla ilgili kanıtların ve maddi olaylarında dilekçeye 

eklenmesi istenmektedir.  

Sorunu ele alırken ombudsman, bir takım ölçütlere göre hareket etmektedir. Bu 

ölçütler davanın çözümünde elverişli bir sonuca ulaşabilmek için yasa ve içtihatlarla 

geliştirilmiş şablonlar olup şunlardır191:  

1- Birinci ölçüt “iyi yönetim” ilkesidir, “iyi yönetim” veya “doğru yönetim” 

ilkeleri ombudsmanın gözlem ve deneyimleri sonucu elde ettiği ilkelerdir. Bu ilkeler 

daha çok hukukun genel ilkelerine uygun olarak belirlenmiştir. 

2- İkinci ölçüt, yakınmaların ve davaların makul sürede karara bağlanması 

ilkesidir.  

3- Üçüncü ölçüt ise, kurumun örgütsel işleyişiyle ilgili yapılanmadır.  

Ombudsmana gelen şikayet sorumluluk alanına giriyorsa ombudsman, 

şikayetle ilgili kimselerin yasal olmayan amaçlar izleyip izlemediklerini, keyfi ve 

haksız kararlar alıp almadıklarını yada diğer bir deyişle vazifelerinin icrası esnasında 

ihmallerin olup olmadığı yada suç işleyip işlemediklerini araştırır. Şayet 

araştırmasına bağlı olarak ombudsman, bir kabine bakanının davranışından 

(yönetiminden) dolayı resmi yada kriminal hukuk açısından sorumlu tutulması 

gerektiğini saptarsa, ilgili bakana karşı işlemlerin başlatılmasına yönelik Parlamento 

Yasal İşler Komitesi’ne bir tavsiye mektubu sunmaktadır.  Eğer ombudsman kendi 

sorumluluk alanına giren diğer kişilerin (devlet memurları ve hükümet hizmetlerinde 

görevli olan diğer bütün kişiler) resmi görevlerinin yerine getirilmesinde suç 

işlediklerini saptarsa, kamu savcısının kriminal inceleme yürütmesi ve bunları 

mahkemeye getirmesi konusunda yönlendirebilir; eğer ombudsmanın düşüncesinde 

bir kamu görevlisi disiplin cezası gerektiren bir kötü yönetim muamelesinden dolayı 

suçlu bulunursa, ilgili idari yetkilinin disiplin işlemlerini başlatması konusunda 

talepte bulunabilir192. 

Ombudsmana gelen şikayet kendi sorumluluk alanıyla ilgili değilse ve özellikle 

konu zarar, ziyan yada anlaşmalar hukuku yada özel hukukun diğer alanlarıyla ilgili 

                                                 
191 Müslim Akıncı, a.g.e., s.322-326. 
192 Nielsen Eilshou Holm, a.g.m., s.15-16. 
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ise, böylesi konularda fikir vermekten kaçınmakta ve müracaatçıyı konuyu 

mahkemeye götürmesi konusunda yönlendirmektedir193. 

Ombudsman, araştırma ve soruşturması sırasında yasalardaki, idari 

düzenlemelerdeki yada idari prosedürler ve uygulamalardaki eksikliklerin farkına 

varırsa, bunları Folketing’e ve ilgili kabine bakanına bildirmektedir. Ombudsman 

aynı zamanda, bireysel bir şikayeti temel almak suretiyle, yasallıktan ziyade, bir idari 

takdirin işleyişi için rehber olarak hizmet veren politikalar yada iç standartların 

uygunluğu konusunda ilgili otorite ile diyaloga girebilir194. 

Ombudsman, araştırması sonucunda şikayetçiyi haksız bulmuş ise idarenin 

yapmış olduğu işlemin doğru olduğunu gerekçeleri ile birlikte şikayetçiye bildirir. 

Eğer idare haksız ise hakkaniyete uygun bir çözüm bulmaya çalışır, idari otoritenin 

idari kararı hukuka, kanuna aykırı ise ombudsman ilgili idari otoriteye kararın 

bozulması yada değiştirilmesine yönelik bir tavsiyede bulunur. Tavsiyesine 

aldırmamak suretiyle, ombudsmanın bir düşüncesine meydan okunması, kafa 

tutulması çok nadirdir. Böylesi durumlarda, genellikle ombudsman, sorunun yargısal 

olarak bağlayıcı karara bağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla ilgili yurttaşa ücretsiz 

yasal destek sağlanmasını adalet bakanlığına önermektedir195. 

Ombudsman her yıl parlamentoya sunulmak üzere bir rapor hazırlamaktadır.  

Ombudsman parlamentoya sunmak üzere hazırladığı yıllık raporlarında yer almak 

üzere seçtiği problemler toplumun büyük kesimini ilgilendiren problem 

örnekleridir196. 

Bütün kuruluşlar, ellerindeki bilgi ve belgeleri Ombudsmana vermekle 

yükümlüdürler. Eline ulaşan bilgi ve belgelerde gizlilik derecesi varsa, ombudsman 

da buna uymak mecburiyetindedir. Sır saklama yükümlülüğü istifa ve emeklilikten 

sonra da devam etmektedir. Ayrıca Adliye Yönetimi Yasası’na göre ombudsman 

mahkemelerin isteyebileceği ve inceleyebileceği belgelerden daha gizli olanları 

isteyemez197. 

                                                 
193 Nielsen Eilshou Holm, a.g.m., s.18. 
194 Nielsen Eilshou Holm, a.g.m., s.15-18. 
195 Hansen Hans Gammeltof, “Ombudsman Kavramı”, a.g.m., s.200. 
196 Nielsen Eilshou Holm, a.g.m., s.19-20. 
197 Müslim Akıncı, a.g.e., s.323. 
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Ombudsmanın almış olduğu kararlara karşı uygulamada bir başvuru olanağı 

bulunmamaktadır. Ombudsmanın mahkemelerle ilişkisinde de ombudsmanın karar 

verme özerkliğine pek dokunulmamaktadır. Ombudsmanın bir dava ile ilgili olarak 

verdiği karar çoğu zaman yargı yerlerince de onanmaktadır. 

2.3. İDARİ REJİME SAHİP ÜLKELERDE OMBUDSMAN 

Fransız Ombudsmanı 

Fransa’da, geleneksel olarak yönetimle yönetilenler arasındaki uyuşmazlıklar 

yönetsel yargı tarafından çözümlenmektedir. Yaklaşık iki yüzyıldan beri Devlet 

Şurası İçtihadı, yurttaş haklarını çok iyi koruyan bir yönetim hukuku anlayışı 

geliştirmiştir. Her yönetsel işleme karşı tüm ilgili yurttaşlara hukuka aykırı bir 

yönetsel işlemi iptal ettirme olanağı veren bir iptal davası hakkı her zaman vardır. En 

fazla takdir yetkisi taşıyan işlemler dahi, hukukun genel prensipleri teorisine göre 

denetim görmekte ve yönetimce yapılan değerlendirme açık yanılgı halinde 

yaptırıma bağlanmaktadır198. 

Bununla beraber 1968 Mayısı karışıklıklarından sonra, devlete karşı 

güvensizlik giderek artmış ve yönetsel yargı eleştirilmeye başlanmıştır. Yönetsel 

yargı, çok yavaş olmakla, fazlasıyla kamu çıkarı yanını tutmakla ve böylece yurttaş 

haklarının tam olarak tanınmasını engellemekle, zarara uğrayanların haklarını iyi 

tazmin etmemekle ve özellikle yasa ve düzenlemeleri aşırı titizlikle uygulamakla 

suçlanmıştır199. 

1972’de Parlamentonun açılışı münasebetiyle Başbakan tarafından, genel siyasi 

durum hakkında yapılan konuşma ve daha sonra yapılan açıklamalar sonucunda 

Fransız Ombudsmanının “Mediateur” ismiyle anılacağı ve görevinin “idare ile 

vatandaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmeye yardımcı olmak” olacağı belirtilmiştir. 

Bu açıklamalardan sonra, mevcut idari yargı sisteminin ihtiyaca cevap verdiği 

düşüncesinde olan bazı hukukçular, Fransa’da ombudsman müessesesinin ihdasının 

lüzumsuz ve hatta tehlikeli olacağını200 en iyi ombudsmanın Danıştay olduğunu ileri 

                                                 
198 Jean-Francois Thery, “Mediateur”, çev:Cevdet Atay, İbrahim Ö. Kaboğlu, (Der), Bağımsız İdari 

Otoriteler içinde, Alkım Yayınları, İstanbul 1998, s.45. 
199 Jean-Francois Thery, a.g.m., s.40. 
200 Vakur Versan, a.g.e., s. 121-122. 
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sürmüşlerdir201. Mediateur, idari mahkemelerin işine karışmaması yada kendisini 

onun yerine koymaya teşebbüs etmemesi şartıyla oluşturulmuştur202. 

3 Ocak 1973 tarihli yasayla kurulan Fransız Cumhuriyet Mediateur’ü 

kurumunun, 24 Aralık 1976 tarihli yasayla yetkileri güçlendirilmiştir. 

Cumhuriyet Mediateur’üne yönetsel ve yargısal nitelikli bir karar yetkisi 

verilmemiş; yönetim karşısındaki yetkileri tavsiye, uzlaştırma ve buyruk 

çerçevesinde düzenlenmiştir. Herhangi bir uyuşmazlığı çözmekte, görüşme ve ikna 

yoluyla somut bir çare bulmaya çaba göstermektedir203. 

Yürütme organı karşısında bağımsız bir statüye sahip bulunan Cumhuriyet 

Mediateur’ü altı yıl için Bakanlar kurulu kararnamesiyle atanmaktadır. Yasa, 

bağımsızlığı güvence altına almak için şu hükümleri getirmiştir204: Mediateurlük 

görevi tektir, cumhuriyet topraklarında sadece bir tane Mediateur vardır; 

Mediateurlük görevi yenilenemez; Mediateur azledilemez; Devlet Şurası İkinci 

Başkanı ile Sayıştay ve Yargıtay Birinci Başkanlarından oluşan bir kurul tarafından 

bir engelinin oybirliği ile saptanması durumu dışında, hukuken hiçbir nedenle görevi 

kesintiye uğratılamaz; Mediateur ulusal plandaki tüm seçim bölgelerinde 

seçilemezlik konumundadır; Mediateur atamadan önce yaptığı yerel görevlerine 

seçilmek için dolaylı yöntemler kullanamaz; Mediateur yasama dokunulmazlığına 

benzer bir dokunulmazlıktan yararlanır, görevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak 

yaptığı işlemlerden ve açıkladığı kanaatlerden dolayı soruşturulamaz, sorgulanamaz, 

kavuşturulamaz, tutuklanamaz ve yargılanamaz; görevleri çerçevesinde hiçbir 

makamdan hiçbir direktif veya emir almaz. 

Ayrıca, Mediateur’ün kendisi tarafından her yıl yenilenebilir biçimde atanan il 

düzeyinde temsilcileri vardır. Bunlar, her ilde vatandaşlara bilgi verme ve 

tavsiyelerde bulunma görevi yerine getirmekte ve yerel veya taşra yönetimiyle 

işbirliği halinde kendilerine intikal eden uyuşmazlıkları araştırmakta ve uzlaştırıcı 

çözümlere bağlamaktadır. Eğer bu konuda bir sonuç elde edemezler ve bizzat 

Mediateur’ün müdahalesi gereği doğarsa, temsilciler ilgilileri bir başvuruda 

                                                 
201 Yıldırım Uler, a.g.m., s. 1025. 
202 Yves Meny, “France”, Donald C. Rowat (Ed.) Public Administration in Developed 

Democracies: A Comparative Study içinde, Marcel Dekker, Inc. New York and Basel 1988, 
s.288. 

203 Jean-Francois Thery, a.g.m., s.41. 
204 Jean-Francois Thery, a.g.m., s.41-42. 
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bulunmaya çağırmakta ve başvuru prosedürüne uymak konusunda onlara yardımcı 

olmaktadırlar205. 

Mediateur’e müracaat bir milletvekili veya senatör aracılığı ile olmaktadır. 

Kendisine başvurulan milletvekili veya senatör önlerine gelen şikayet için 

Mediateur’ün müdahalesini gerekli görürlerse, şikayeti Mediateur’e aktarmaktadırlar. 

Bu durum şikayetlerin süzgeçlenmesine ve azalmasına yol açmaktadır. Sadece 

gerçek kişiler Mediateur’e başvurabilmektedir206. 

3 Ocak 1973 tarihli yasanın 6. ve 7. maddeleri hükümlerine göre Mediateur’e 

başvuruda bazı sınırlamalar söz konusudur. Bu sınırlamalar şunlardır207: 

1- Cumhuriyet Mediateur’ünün yetkisi yönetimin kendi yetkisini aşamaz. İlgili, 

Mediateur’e başvurmadan önce kendisine tanınan başvuru olanaklarından 

yararlanması gerekir.  

2- Mediateur’e yapılan başvuru yargısal başvurudan tamamen bağımsızdır ve 

yargı başvurusu sürelerini kesici bir etki yapmaz.  

3- Cumhuriyet Mediateur’ü yurttaş ile yönetim arasındaki misyonu, bir yargıç 

veya yöneticinin misyonundan çok bir uzlaştırıcının misyonuna benzeyen bir 

barıştırıcıdır. Mediateur’e başvuru ne yargısal ne de yönetsel başvurunun yerine 

geçebilir; bu başvurularla karışmaz ve iç içe girmez. 

İdari ve adli mahkemeler üzerinde herhangi bir inceleme ve araştırma yetkisi 

olmayan Mediateur’ün yetki alanı, devletin merkez örgütünü, mahalli idareleri ve bir 

kamu hizmeti yürüten diğer tüm organları kapsamaktadır. Bu özelliğiyle İskandinav 

Ombudsmanından ayrılmaktadır. Mediateur, sadece bir kamu yönetimi organının 

kamu hizmeti görevine uygun davranmadığı olgusuna dayanan şikayetleri 

incelemektedir. Memur ile çalıştığı kurum arasındaki uyuşmazlıkların çözümü bu 

yetkinin dışındadır. Ama bir kamu kurumunun istihdam politikasına ve kamu 

görevliliğine giriş şartlarına ilişkin şikayetlere bakabilir208. 

Mediateur, kendisine gelen şikayetleri inceleyerek, adil çözümler önermekte 

veya muhtemel mevzuat değişiklikleri üzerinde durarak müdahale etmektedir. 

                                                 
205 Jean-Francois Thery, a.g.m., s.41-42. 
206 Musa Eken, Kamu Yönetiminde Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkı, naklen Partice Garant, 

“Mediateur Ou Ombudsman?”, Aktualite Juridique Droit Administratif, Paris 20-Mai 1973, s.242. 
207 Jean-Francois Thery, a.g.m., s.43-44. 
208 Musa Eken, Kamu Yönetiminde Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkı, (Yayınlanmamış Doktora 

Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1993, s.87. 
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Uygulamada yargısal ve yönetsel başvurulara oranla Mediateur’ün müdahalesi daha 

çabuk ve daha etkili sonuçlar doğurmaktadır. Yönetim ve evveliyetle yargıç hukuka 

sıkı sıkıya bağlı kalmaktan kaçınamazlar. Yönetsel yargıda görülen iptal davası yalın 

bir hukuka uygunluk denetimiyle sonuçlanır. Oysa, yönetsel başvuru, yasalara ve 

yönetsel düzenlemelere uyulmuş olması koşuluyla, yerindelik nedenlerine dayanan 

bir değişiklikle de sonuçlanabilir. Cumhuriyet Mediateurü’nün müdahalesi ise bunun 

da ötesine geçmeye ve hukuka uygun, fakat hakkaniyete aykırı kararları değiştirmeye 

uğraşır. Gerçekten Cumhuriyet Mediateurü hakkaniyet ilkesini uygulama 

çabasındadır. Bununla birlikte, Mediateur bunun da ötesine geçerek bizatihi yasaların 

yetersizliğinden ileri gelen, sonuçları insan hakları ihlali olarak kendini gösteren 

uyuşmazlıklarda hakkaniyetli çözümler üretmeye çalışmaktadır209. 

Mediateur, inceleme yetkisi çerçevesinde, şikayete konu olan bir uyuşmazlık 

üzerine yönetim ile yönetilenler arasındaki dengesizliği (en azından kısmen) 

giderebilmektedir. Mediateur dosyaları inceleme yetkisiyle donatılmıştır, ama daha 

özel yetkileri de vardır; memurları görüşmeye çağırabilir, işlere ilişkin her türlü bilgi 

ve belgeyi isteyebilir ve gerekli görürse, Danıştay da dahil olmak üzere, yetkileri 

çerçevesinde kontrol organlarını soruşturma ve inceleme yapmaya davet edebilir. 

Ayrıca, uygulanan mevzuatta ve yönetimin işleyişinde bir boşluk görürse, bunun 

düzeltilmesi için öneriler getirebilir. İdarenin yerine bir memura karşı disiplin 

soruşturması başlatabilme ve yargı kararlarının uygulanması için idareye emretme 

yetkisi vardır210. 

Mediateur ele aldığı bir şikayeti yukarıda belirtilen yetkileri çerçevesinde 

araştırıp inceledikten sonra sorunu çözümleyici nitelikte her türlü tavsiyeleri yapar ve 

gereğinde ilgili  kuruluşun  işleyişini  iyileştirmeye yönelik  her türlü  öneride 

bulunur. Böylece Mediateur bireysel durumlara veya belirli işlevsel bozukluklara 

ilişkin bir çözüm bulmakla yetinmemekte, hemen ardından saptadığı işlevsel 

bozukluğu üzerinde durarak, aynı konuların tekrar ortaya çıkmasını önleyecek 

fikirler üretmekte ve gerçekte bir reform dedektörü olmaktadır. Mediateur’ün konuya 

el atmasının haklılığına inanan yönetim genellikle aldığı tavsiyeleri uygulamaya 

koymaktadır. Fakat bazen yönetim, yapılan reform önerilerini incelemeye almamakta 

                                                 
209 Jean-Francois Thery, a.g.m., s.44. 
210 Musa Eken, a.g.e., s.88. 
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veya Mediateur’ün girişimlerine, hatta kötü niyetle hareketsiz kalarak karşı 

koyabilmektedir. Böyle durumlarda Mediateur’ün gerçek bir zorlama gücünün 

bulunmaması nedeniyle çaresiz kalacağı düşünülebilir. Ancak durum pek de 

göründüğü gibi değildir. Mediateur tavsiyeleri dikkate alınmadığı zaman, 

tavsiyelerini yayınlamak suretiyle kamu oyunu yönetime karşı tavır almaya 

çağırabilmektedir211. 

Mediateur’ün vazifesi gereği yapmış olduğu harcamalar Başbakanlık 

bütçesinden karşılanır. Bu harcamalar ve diğer hesaplar denetime tabiidir212. 

Cumhuriyet Mediateurü, her ne kadar yargılama süreci içinde bir müdahalede 

bulunamazsa da kendisine kesin hüküm halini almış bazı yargısal kararların 

uygulanmadığına ilişkin başvurular yapılabilmektedir. Böyle bir durumda, ilgili 

kuruluşun verilen karara belirlediği süre içinde uyması için emir verme yetkisine 

sahip bulunmaktadır213. 

Mediateur’ün tavsiyesi ilgili memur tarafından dikkate alınıp gereğinin 

yapılmaması halinde, Mediateur memurun hiyerarşik üstüne müracaat suretiyle onun 

hakkında disiplin cezası verdirebildiği gibi dava da açtırabilir214. 

Mediateur her yıl, meşgul olduğu konuları ve bunların neticelerini belirten bir 

raporu Cumhurbaşkanına ve parlamentoya sunar. Bu rapor daha sonra yayınlanarak 

kamuoyuna açıklanır215. 

1973 yılında ilk kurulduğunda çok kişi bu kuruma kuşku ile bakmıştı. 

İskandinav ve İngiliz Ombudsmanından büyük ölçüde esinlenilen bakış açısının 

Fransız hukuk geleneğine yabancı olduğu tespiti yapılıyor ve bu kurumsal aşının 

tutma şansının az olduğu düşünülüyordu. Yasa egemenliğinin bulunduğu bir ülkede 

hissedilen ve sıkıntısı duyulan ikna, uzlaşma ve hakkaniyet kuramına dayanan bu 

kurum, yargısal otoritelerle uyuşmazlığa düşebilecek, yönetimi tedirgin edebilecek, 

en azından kurumsal mekanizmaların çarkı içinde başarısızlığa uğrayabilecek ve 

dışlanabilecekti. Sanıldığı gibi olmadı. Fransız hukuk geleneğinde bulunmayan ve bu 

nedenle başlangıçta kendisine kuşku ile bakılan Mediateur, çeyrek yüzyıllık 

                                                 
211 Jean-Francois Thery, a.g.m., s.45. 
212 Vakur Versan, a.g.e., s.125. 
213 Jean-Francois Thery, a.g.m., s.46. 
214 Vakur Versan, a.g.e., s.125. 
215 Vakur Versan, a.g.e., s.125. 
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pratiğinde sanıldığının aksine başarısını kanıtladı ve Fransız toplumunun tarihinde 

yeni bir dönemi başlattı216. 

2.4. OMBUDSMAN KURUMUNUN ÖNEMLİ GENEL BOYUTLARI 

Bir çok ülkede uygulanan ombudsman kurumunda önemli olan nokta, her 

ülkenin ombudsman kurumu kendi sosyal ve politik yapısına, hukuksal sistemine, 

kültürel ve demografik özelliklerine uyarlayarak çeşitli değişikliklerle uygulamaya 

geçirmesidir. Diğer bir deyişle, ombudsman kopya edilmemeli fakat ülke şartlarına 

uygun bir şekilde yeniden tasarlanmalıdır. 

Uygulamadaki Önemli Noktalar 

Çeşitli ülkelerdeki ombudsman kurumu uygulamaları değerlendirildiğinde, 

aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

• Ombudsmanın pozisyonu ve fonksiyonları ayrı bir Ombudsman 

Kanunu ile belirtilmiştir: Kanun ile korunmak, ombudsmana 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 ombudsmana sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu yüzden 

ombudsmana gerekli bilgiyi vermemek mümkün değildir. Bunun yanı sıra birçok 

kaynak Ombudsman Kanununun pragmatik bir esnekliğe sahip olmasının 

ombudsmanın başarısının temeli olduğunda birleşmektedirler. Mesela böyle bir 

esneklik ombudsmana 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 kısıtlamaz ve bireyin şikayetine özel 

davranmayı mümkün kılar. 

• Arkasında Parlamentonun desteği vardır: Ombudsman, parlamento 

tarafından parlamentoyu temsil etmek üzere seçilmiştir. Ombudsmanın otoritesinin 

parlamentodan çıkması, hükümet görevlilerini (özellikle bakanlar) yönetimi ile ilgili 

fikirlerinde ombudsmana ayrı bir itibar sağlar. Aynı zamanda denetlemekle yükümlü 

olduğu devlet idare sisteminden de ayrı bir konumda bulunduğunun altını çizer. 

                                                 
216 İbrahim Kaboğlu, “Değerlendirme”, İbrahim Kaboğlu, (Der.), Bağımsız İdari Otoriteler içinde, 
İstanbul 1998, s.195. 
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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 ombudsmanın faaliyet gösterdiği anayasal veya kanuni 

çerçeveye dayanır. 

• Politik olarak tarafsızdır:  Ombudsmanın görevini yürütürken her 

türlü partizanlıktan uzak kalması görevinde başarılı olması için şarttır. Bu yüzden 

ombudsmanın siyasi partilerle olan ilişkisi minimize edilmelidir. 

• Kararlarında bağımsızdır: Her ne kadar ombudsman parlamento 

tarafından seçilse de, parlamentodan veya diğer yüksek seviyeli kurumlardan 

bağımsız olarak hareket etmelidir. Bu bağımsızlık, ombudsmanın fikirlerinin 

tarafsızlığına, kamuoyu 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 ombudsmanın araştırmalarına karşı uzlaşıcı bir 

tutum benimsemesidir. Eğer ombudsman vaka araştırmalarında, kamu kuruluşlarında 

isteksizlik ve şüphe ile karşılaşırsa veya vardığı kararlar, öneriler ciddiye alınmazsa, 

hem ombudsmanın görevini yapması güçleşir hem de kamuoyunun 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. . 

• Ombudsmana masrafsızca, kolayca, doğrudan ulaşılabilir: 

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

başvurabileceğini açıklar. Her başvuru ile tek tek ilgilenir. 

• Medya ile aktif ilişkisi vardır: Ombudsmanın özellikle kendi 

inisiyatifi ile başlattığı araştırmalarda, basında özellikle idari organlar hakkında çıkan 

haberler, televizyon ve radyo programları büyük rol oynar. Ayrıca medyanın 

ombudsmanın ilgilendiği bazı ihtilaflı vakalara yer vererek kamuoyunun dikkatini 

çekmesi ombudsmanın faaliyetleri üstünde bir çeşit kontrol oluşturur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE OMBUDSMAN 

3.1. TÜRKİYE’DE YÖNETİM HALK İLİŞKİSİ 

Yönetimin halkla mutlak suretle bir biçimde ilişkide olduğu, yani devlet 

yönetiminin varolduğu ilk andan günümüze, bu ilişkilerin iyi işlemesine 

yönetimlerce kimi dönemlerde önem verilirken, kimi dönemlerde ve yönetimlerde de 

konu umursanmamıştır. Günümüzde ise devlet, birleştiricidir. Kazancı’nın ifade 

ettiği gibi halkı toplumsal uzlaşmanın benimsediği ideolojik alan içerisinde tutmaya 

çalışır. İdeolojik çaba bu işe yetmemektedir; toplumsal refahı, iç sürtüşmelerin 

azaltılmasını gerçekleştirmek için ek çabalara da gerek vardır. Devlet yönetileni 

kollayıcı çalışmalar yapar, halkı kollar217. Bu kollama amaçlı çabalar da devletin 

işlevlerini, fonksiyonlarını, hizmet ve ilgi alanlarını alabildiğine genişletmiş, buda 

doğal olarak devlet organlarının genişlemesine yol açmıştır. Keza, teknolojik 

gelişme, dış dünya ile yoğun ilişki ve müdahaleci devlet uygulamalarıyla mekanizma 

devleşmiştir218. Böylesine büyüyen, gelişen yönetimin eylem ve işlemlerini birbiriyle 

ilişkilendirmek, birimlerin yapı ve işleyişlerini tespit edip açıklamak zorlaşmıştır.  

Bir yazar da, halkla ilişkilerin, yönetim faaliyetlerinin artırılması ve 

yaygınlaştırılması olduğuna dikkat çekerken, “Bununla ilgili olarak, yönetilenle 

sorumluluğu paylaşacak ve değişen çevre şartlarını ve onlarla ilgili halk isteklerini 

öğrenecek bir mekanizma kurulmaya çalışılır. Elde edilen bilgiler yöneticiler 

tarafından değerlendirilir, gerektiğinde uygulanması halinde halktan yardım 

istenir”219 demektedir.  

“Halkın yönelimi desteklemesi; onun kendisi için olumlu, yararlı çalışmalar 

yaptığına inanmasına bağlıdır. Bunun yolu da yönetimin gerçekten olumlu işler 

yapması ve aynı zamanda yaptıklarını halka anlatmasına bağlıdır”220 diyen 

Kazancı’ya katılmamak mümkün değildir. 

                                                 
217 Metin Kazancı, Kamuda ve Özel …, a.g.e., s.35. 
218 Metin Kazancı, Kamuda ve Özel …, a.g.e., s.35. 
219 Sami Şener, Halkla İlişkiler, Sakarya Mühendislik Fakültesi Yayını, Sakarya 1992, s.53. 
220 Metin Kazancı, Kamuda ve Özel …, a.g.e., s.38. 
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Hem yönetimin eylem ve işlemlerinin halka yansıması hem de halkın 

yönetimden etkilenmesi ve tepkilerini belirtebilmesi açısından yönetimde halka 

ilişkilerin görevine ilişkin şu açıklama da önemlidir: “Yönetimin izlemekte olduğu 

politikanın halka benimsetilmesi, çalışmaların tam ve devamlı alarak halka 

duyurulması, yönetime karşı olumlu hava yaratılması buna karşılık halkın da yönelim 

hakkında ne düşündüğünün, yönelimden ne istediğinin bilinmesi ve halkla işbirliği 

sağlanması”dır221. Bu çerçevede, Varol’un, halkla ilişkiler faaliyetlerini çeşitli 

iletişim etkinlikleri yoluyla bir örgüt ile kamuları arasında, örgütün kamuları 

arasındaki desteğini artırma çabasındaki yönetsel işlev222 olarak ifadeleri de burada 

zikredilmesinde yarar bulunan bir açıklamadır. Bu yönetsel işlevin, yönetimin diğer 

işlevleri olan planlama, örgütleme, koordinasyon, yürütme ve denetim kadar önemli 

bir işlev olduğu hatta bu işlevlerin başarılı olabilmesi, iyi işleyebilmesi için elzem 

olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır223. 

İlişkilerin, eşitlik ve karşılıklı anlayış esasına değil, devletin egemenliği esasına 

dayandığı Türkiye’de yönetim-halk ilişkilerinin görünümünü ve gerçek yapısını 

inceleyenler bu konuda hiç de olumlu sonuçlar elde edememişlerdir. 

Bütün yetkilerin merkezde toplandığı yönetim yapısı içerisinde kamu 

yönetimine işi düşen vatandaşların işlerinin tam olarak, zamanında, sorunsuz ve 

kendisine ek bir külfet getirmeden biteceğine olan inancın zayıf olduğu, en normal 

işler için bile “adam”, “torpil” arama peşinde olan insanları gözlemleyerek bu sonuca 

varılabileceği belirtilmektedir224. 

Yönetimin keyfi tutumları, savsaklamaları, geciktirmeleri yada adam kollaması 

karşısında halkın da genellikle siyasetçilerden veya partilerden aracı kullanma veya 

bürokrasiden üst düzey bir görevliyi ricacı koyarak iş takibi yaptırma gibi tepkiler 

verdiğini belirten Kazancı, bazı durumlarda sabrı taşan vatandaşların yöneticilerle 

tartıştıklarına, bazı durumlarda yöneticileri şikayet edecek merci aradıklarına, bazı 

zamanlarda medyadan yararlanma ve en kötüsü de hem istediği çözümü elde etmek 

                                                 
221 Nuri Tortop, Halkla İlişkiler, Yargı Yayınları, Ankara 1993, s.4. 
222 Muharrem Varol, Halkla İlişkiler Deyince, Uygulamalarıyla Reklam ve Halkla İlişkiler 

Arasındaki İşbirliği Bülteni, Ankara Halkla İlişkiler Derneği Yayını, Ankara 1993, s.9. 
223 Kamil Ufuk Bilgin, “Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Uygulamasına Örgütsel Bir 

Yaklaşım (Başbakanlık ve Bakanlıklarda Halkla İlişkiler Birimleri), Amme İdaresi Dergisi, Cilt 
27, Sayı 4, Aralık 1994, s.46. 

224 B.Zakir Avşar, a.g.e., 108. 
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hem de yönetimi hızlandırmak amacıyla rüşvet verme yoluna gittiklerine dikkat 

çeker225. 

Ayrıca, yönetimin ağır işlemesinin226, denetimsizliğinin; yönetenlerle 

yönetilenler arasındaki iletişimsizliğin227; yönetimin, toplumun ihtiyaç ve 

beklentilerine cevap verememesinin; bireyin, yönetimin karar alma sürecine 

demokratik yollardan katılabilme olanağının olmamasının228; kamu yönetiminin 

toplumsal görüntüsünü bozan yönetsel ve örgütsel sorunların çözülememesinin229; 

devletin merkeziyetçi, bürokratik yapısı ve yerinden yönetime önem 

verilmemesinin230; bürokrasinin bürokrasi ile denetlenmeye çalışılmasının, halk 

denetimini sağlayacak kurumsal mekanizmaların olmayışının231; memuriyete girişte 

ve memuriyette yükselişte ehliyet ve liyakat arama yollarının ihmali, terk 

edilmesinin; bürokrat siyasetçi ilişkilerinin “partizan yönetici” tipini doğurması ve 

alttakilerin üste çıkabilmek için parti tercihinde bulunmak yoluna gitmelerinin; 

yolsuzluk, hırsızlık, rüşvetin yaygınlaşması ve bunların skandal başlıkları ile medya 

tarafından sürekli olarak toplum hafızasına pompalanmasının halkın idareye karşı 

güvensizliğinde etkili olduğu birçok kişi tarafından ortaya konmuştur. 

Tüm bu sorunlar nedeniyle Türkiye’de yönetimin halkla ilişkilerinin iyi 

olmadığı sonucuna varılmaktadır. Kamu yönetiminin halkla ilişkilerinin 

iyileştirilmesi ve kamu yönetiminin sorunlarının çözülmesi için; merkeziyetçilik, katı 

hiyerarşik yapılanma, kuralcılık ve ağır işleyen bürokrasi gibi hakim özelliklerin 

ortadan kaldırılması; vatandaşın yönetime daha etkin katılımının sağlanması; yerel 

yönetimler üzerindeki vesayet ve katı denetimin azaltılması; devlet yönetimi ve 

bürokraside gizlilik anlayışı terk edilerek, açıklık sağlanması; personel sisteminin 

geliştirilmesi gerektiği vurgulanmakta; ayrıca, halkın, kamu yönetimi ile ilgili 

                                                 
225 Metin Kazancı, Kamuda ve Özel …, a.g.e., s. 209-220. 
226 Metin Kazancı, “Dilekçe Hakkı, Halkın İstekleri ve Yönetim”, Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 32, Sayı 1-4, 1997, s.131. 
227 Selma Karatepe, “Türkiye’de Yönetim-Yurttaş İlişkisi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı 

Sorunlar”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, Cilt I, TODAİE Yayını, Ankara 
1995, s.191. 

228 İlhan Özay, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993, s.9. 
229 Selçuk Yalçındağ, “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler”, Halkla İlişkiler Sempozyumu 1987, 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu-TODAİE Ortak Yayını, Ankara 1988, s.61. 
230 Bilal Eryılmaz, “Cumhuriyetimizin Kuruluşundan Günümüze Bürokrasi-İktidar İlişkileri”, Davut 

Dursun-Hamza Al (Der.), Türkiye’de Yönetim Geleneği:Kurumlar, Sorunlar ve Yeniden 
Yapılanma Arayışları içinde, İlke Yayıncılık, İstanbul 1998, s.165-166. 

231 Bilal Eryılmaz, a.g.m., s.166. 
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yakınmalarını inceleyerek, yönetimin aksayan, işlemeyen, kusurlu yanlarını ortaya 

çıkaran, ulaştığı sonuçları yönetim, parlamento ve kamuoyunun bilgisine sunarak 

düzeltilmesini sağlayan ve böylece yönetim-yurttaş ilişkisindeki sürtünme noktalarını 

yağlayarak yönetimin halkla ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunan, Ombudsman 

müessesesinin, ülkemizde de kurulması gerektiği belirtilmektedir. 

Kamu yönetiminin halkla ilişkilerinin iyileştirilmesi için yukarıda sayılan 

öneriler içinde, Ombudsman kurumunun oluşturulması, konumuzu oluşturduğundan 

bundan sonraki bölümlerde bu konu üzerinde durulacaktır. 

3.2. KAMU YÖNETİMİ – HALK İLİŞKİLERİNDE OMBUDSMAN 

Kamu yönetiminde, sorunlar büyük ölçüde yapısal ve işlevsel unsurlardan 

kaynaklanmaktadır. Ülkemizde vatandaşla kamu yönetiminin ilişkilerinin son derece 

sağlıksız olduğu apaçık. Nasıl memur siyasal iktidara karşı korunmasız ve çaresiz 

ise, halk da memurlar karşısında aynı durumdadır232. Bunun için, yönetimin eylem ve 

işlemlerinden dolayı kamuoyundan kendisine yönelen kuşkuları, güvensizlikleri 

ortadan kaldırmada örgütü bir sistem bütünlüğü içerisinde; örgütün denetlenmesinde, 

kendisine çeki düzen vermesinde; eylem ve işlemlerinde halkın desteğini ve güvenini 

kazanmasında çok önemli bir adım olan ombudsman, aynı zamanda kamu 

yönetiminin kamuoyu tarafından denetlenebilmesinde ve “yönetimde açıklık” 

noktasında da büyük önem taşımaktadır233. 

Bağımsız ve tarafsız bir ombudsman kurumunun varlığı, yönetenlerin, 

yönetilenlere karşı adaletli, çabuk ve saygılı davranması, yükümlülükleri hukuka 

uygun olarak yüklemesi ve kamu görevini dürüstlük ve etkililikle yürütmesi 

biçiminde bir takım yükümlülükleri ve ödevleri olduğunun yönetilenlerce de 

tanındığının açık bir göstergesidir234. 

İnsanlar sadece böylesi bir kurumun varlığı nedeniyle bürokrasilerine daha 

fazla güven duyarlar ve hükümetin görünürdeki sorumsuz aktiviteleri ile ilgili 

küskünlükleri azalır. Bürokratların huzurunda tamamen yardımsız olmadıklarını 

                                                 
232 Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara 2006, 

s.328. 
233 B.Zakir Avşar, a.g.e., s.115. 
234 Viktor J. Pickl, “Ombudsman ve Yön…”, a.g.m., 38. 
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bilirler. Araları daha az açıldığı için devlet işlerine karşı daha olumlu bir tavır 

içerisinde olacaklarına inanılır235. 

Yönetilenlerde kamu yönetimine karşı olumlu bir bakışın oluşmasını sağlamak 

için ülkemizde ombudsman kurumu oluşturulmalı ve bağımsız ve tarafsız olarak 

çalışmasına müsaade edilmelidir.  

Ombudsmanın idare üzerindeki etkilerini, önleyici etkiler ve caydırıcı etkiler 

olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ombudsmanın önleyici etkisi, ombudsman 

tarafından sıkı bir denetime tabi tutulacağının bilincinde olan idarenin eylem ve 

işlemlerinde daha dikkatli davranması şeklinde ortaya çıkar. Ombudsmanın caydırıcı 

etkisi ise, hukuka aykırı eylem ve işlem yapmak niyetinde olan kamu görevlilerinin, 

yakalanmak endişesiyle bu niyetlerinden vazgeçmeleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Bu iki etkinin sonuç olarak kamu yönetiminin halkla ilişkilerinin iyileştirilmesi 

yolunda bir katkı sağlayacağı kuşkusuzdur236. 

Çoğunlukla yöneticilerin kendiliğinden yapabilecekleri, ancak sorumluluktan 

korktukları için girişimde bile bulunmadıkları işlemler, tüm toplumun güvenini 

kazanmış ve yaptığı işten hiçbir çıkar sağlamayacağına inanılan ombudsmandan 

gelen öneriler sayesinde yöneticilerce gönül rahatlığı ile uygulanabilmektedir. 

Ombudsman, salt hata bulmak amacıyla yönetimin gizlisini saklısını araştırarak 

yönetimin işlerine karışan biri olarak düşünülmemelidir. O, kendisinden adalet 

esirgenmiş, yakınan kişiye adaleti elde edebilmesinde yardımcı olabileceği gibi 

doğru yapılmış yönetsel eylemlerin ve kararların savunmasında da yardım edecektir. 

Yakınmaların büyük bir yüzdesi haksız yakınmalardır. Bu durumda ombudsman, 

kesinlikle bir şey yapmaz. Yakınan kişiye memurun eyleminin, ilk bakışta 

anlaşılamamasına ve bir adaletsizlik yapıldığı duygusunu uyandırmasına karşın, 

eylemin doğru olduğunu açıklar. Böylece ombudsman, yönetim ile yurttaşlar 

arasındaki sürtünme noktalarını yağlamış olur. Böylece yönetim ombudsman ile 

zarar görmüş kişilere, yaptığı şeylerin haklılığını anlatan bir halkla ilişkiler görevlisi 

kazanmış olur237. Ülkemizde bürokratların ve memurların davranışlarını dikkate 

                                                 
235 Robert D. Mievald, Public Administration-A Critical Perspective, Mc Graw-Hill Book 

Company, 1978, s.248. 
236 Tufan Erhürman, “Ombudsman”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 3, Eylül 1998, s.100. 
237 Viktor J. Pickl, “Ombudsman ve Yön…”, a.g.m., s. 42-43. 
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aldığımızda, ombudsmanın bu etkilerinin, kamu yönetiminin halkla ilişkilerinin 

iyileştirilmesi yolunda bir katkı sağlayacağını umut edebiliriz. 

Ombudsman, her yıl sonunda faaliyetlerini içeren bir raporu yasama meclisine 

sunar. Kamu hizmetinin gelişmesi için gerekli yasal mevzuatın ana hatlarını belirten 

bu rapor, yasama meclisinin gözetim fonksiyonunu yerine getirmesine yardımcı olur.  

Ombudsman raporlarında kamu kurumları ve memurlar hakkında eleştiriler, 

memurlar için hoş olmayan şeyler yazabilmektedir. Kamu kurumları ve memurlar 

hakkında hoş olmayan şeylerin yazılmış bulunması, yanlış yaptığının belirtilmesi, 

belki azarlanması korkusu, memurların işlerini yaparken halkı daha çok gözetmeleri 

ve kendi emrindekilere de bu yolda davranmaları gerektiğini öğretmeleri sonucunu 

doğuracaktır. Ombudsmanın bu dolaylı etkisini sayıya vurmak güç olmakla beraber 

görgül araştırmalarla birtakım kanıtlar bulunabilir. Ombudsman, kamu görevlilerinin 

hatalarını daha iyi yakaladıkça, bürokrasinin bunları yinelemesi o ölçüde önlenmiş 

olacaktır238. 

Halkın yönetime olan saygısını ciddi biçimde azaltan kamu bürokrasisindeki 

rüşvet, zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma gibi dürüstlük ve ahlak 

kurallarına aykırı eylemlerin önüne geçilmesinde ombudsman oldukça yararlı 

katkılar sağlamaktadır. Yargısal ve hiyerarşik denetimde küçük ölçüde işlerin yasa ve 

kurallara uygun olup olmadığı (biçim) üzerinde durulmakta, ama verimlilik ve 

etkililik yönünde bir değerlendirme yapılmamaktadır. Bunun sonucunda kamuya 

verilen büyük zararlardan çoğu kez bir sorumlu kişi bulunamamaktadır. İşte 

ombudsman bu noktada, kamu bürokrasisinin geneli üzerindeki geniş denetim 

yetkisiyle bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile yerel yönetimler hakkında hazırladığı 

raporları parlamentonun ve kamuoyunun dikkatine sunarak temiz toplum - temiz 

siyaset yönündeki demokratik ülküye katkı sağlamaktadır239. 

Mevcut durumda ülkemizde vatandaşların yönetimle olan sorunlarını tek tek 

çözmeleri söz konusudur. Aynı konuyla ilgili olarak her vatandaşın kendi başına 

mahkemeye başvurması gerekmektedir. Bir vatandaş mahkemeyi kazansa bile 

uygulama genelleştirilmemekte, her vatandaşın ayrı dava açması istenmektedir. Bu 

durum vatandaşın yönetime karşı güvenini sarsmakla birlikte, idari yargının iş 

                                                 
238 Viktor J. Pickl, “Ombudsman ve Yön…”, a.g.m., s.46. 
239 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.293. 
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yükünü de arttırmaktadır. Bu nedenle Ombudsmanın reform önerilerinin 

gerçekleştirilmesi halinde toplumun çoğunluğunu ilgilendiren sorunların yasa ve 

yönetmelik gibi mevzuat değişiklikleri ile kökünden halledilmesi sağlanabilecektir. 

Bu tür uygulamalar halkın yönetime bakışını olumlu yönde etkileyecektir. 

Ayrıca ombudsman, zaman zaman, kendisine gelen şikayetlerden, medyadan 

edindiği bilgilerden veya denetim gezilerinde tespit ettiği hususlardan hareketle, 

kamu kurumlarının gereksinim duydukları yapısal ve yöntemsel değişikliklere ilişkin 

önerilerini içeren raporlar hazırlayarak, ilgili kamu kurumlarına tavsiyelerde 

bulunmaktadır. Ombudsmanın yapmış olduğu bu tavsiyeler büyük önem taşımakta, 

reform yapmak isteyen kamu yöneticilerine bir fırsat ve destek sağlamaktadır. 

Bir geri besleme (feed back) mekanizması olarak ombudsman, yönetimin halk 

ile ilişkisinde “kalite standartları” oluşturmada kilit bir görev görür. İyi bir 

yönetimden beklenen hizmet kalitesi, ombudsmanın yönetime yol gösterici ve 

yanlışları ayıklayıcı çabaları sayesinde artar240. 

Ombudsmana ulaşmak kolaydır. Her vatandaş bir avukatın yardımı olmadan 

bir dilekçe ile kolayca başvurabilir. Bir tür adalet hakemi olan ombudsman yönetsel 

etkinliklere ilişkin yakınmaların araştırılması, soruşturulması için ücretsiz bir kamu 

hizmeti sunar. Ombudsman, bir katalizör görevi görerek adaletin erken tecelli 

etmesine yardımcı olur. Aylar yıllar süren davalarla işin sürüncemede kalması yerine 

onları küçük operasyonlarla çözümleyerek, hızlı ve etkili karar üretilmesini sağlar. 

Böylece bireylerin devlete olan saygı ve güvenleri de artar. 

Kendilerine verilen yetkilerle, ombudsmanlar yönetimin elindeki her türlü bilgi 

ve belgeye kolayca ulaşabilirler. 

Daha etkili ve daha iyi bir yönetim için araştırma, soruşturma ve denetleme 

faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan ombudsman kurumu, 

geleneksel güvence mekanizmalarının eksikliklerini tamamlamaktadır. Her ülkenin 

siyasal dizgesine göre uyarlanmış olan kurum, bireylerin devletten beklediği adalet, 

eşitlik ve hakkaniyet değerlerini gerçekleştirmede etkili olarak yönetime güveni 

arttırmaktadır241. 

                                                 
240 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.371. 
241 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.369. 
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Sistem içindeki rolü daha çok koruyucu hekimliğe benzeyen ombudsman, idari 

faaliyetin kötü işlemesi sonucu olası bir yakınmanın büyümeden çözüme 

kavuşturulmasını sağlamaktadır.  

Sonuç olarak faaliyet alanı incelendiğinde, ombudsmanlık kurumu devlette bir 

kalite oluşması olarak nitelendirilebilir. Ombudsmanın görevi, halkın avukatlığını 

yaparak devletteki yanlış bürokratik uygulamalara karşı halkın haklarını korumak ve 

gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamaktır242. 

3.3. TÜRKİYE’DE OMBUDSMAN ARAYIŞLARI 

İdarenin bireyler üzerindeki tasarruflarının artmasına paralel olarak idare, her 

gün sayısız eylem ve işlemde bulunmaktadır. İdare bu hizmetlerini yerine getirirken 

çoğu zaman adalet duygularını rencide eden, makul olmayan kararlar alabilmekte, 

bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edebilmektedir. 

İdarenin faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, idarenin denetlemesinde geleneksel 

denetim yöntemlerinin yetersiz kalması toplumları, hak ve özgürlüklerin 

korunabilmesi için direkt, esnek, şekilci olmayan ve formalitenin dışında uzlaşmaya 

dayalı çözümler üreten kurumlar yaratmaya zorlamış, neticede ombudsman sistemi 

bu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir metot olarak benimsenmeye başlanmıştır.  

Gelişmiş ülkelerdeki ombudsman kurumlarının kamu yönetimi ile ilgili 

şikayetler karşısında yaptığı araştırma, soruşturma ve incelemelerde son derece 

başarılı olması, halkın kamu yönetimine olan güveninin devamında büyük pay 

kazanması ve yargının yükünü hafifletmesi gelişmekte olan ülkelerin dikkatini, uzun 

yıllar birkaç ülke ile sınırlı kalan ombudsman kurumunun üzerine yöneltmiştir. 

Kurum, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra dünyada yoğun bir şekilde 

tartışılmaya başlanmıştır. 1950’li yıllardan günümüze kadar da onlarca ülke kurumu 

kabul edip uygulamaya geçirmiştir.  

Yapılan çalışmaların, kimi üniversitelerde gerçekleştirilen bazı araştırmalar ile 

kurumu benimsemiş bazı yazarların inceleme ve araştırmalarını toplumun bilgisine 

sunmalarından ibaret kalmış olan ülkemizde ise kuruma gereken ilgi 

gösterilememiştir. Ancak son yıllarda bu konudaki tartışmalar biraz daha ön plana 

                                                 
242 Aziz Akgül, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Yönetsel Ombudsmanlık Uygulaması”, Kamu 

Yönetiminde Kalite I.Ulusal Kongresi, TODAİE Yayını, Ankara 1999, s.207. 
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çıkmaya başlamış ve yasal düzenlemelerin yapılarak ombudsman kurumunun 

oluşturulmasına yönelik bazı çalışmalar yapılmıştır. Ama ne yazık ki bu 

çalışmalardan da bir sonuç alınamamıştır. 

3.3.1. Ombudsman Kurumunun Kurulmasına Yönelik Çalışmalar 

Ombudsmanın ihdasından itibaren uzun yıllar İskandinav ülkelerinin dışına 

çıkamaması, batılı çevrelerce bu sistemin demokrasi ilkelerinin tamamıyla yerleştiği, 

nüfusu az, halkın kültür ve eğitim düzeyinin yüksek, medyanın etkili ve yüzölçümü 

küçük İskandinav ülkelerinde başarılı olabileceği ve bu ülkelere özgü bir kurum 

olduğu gerekçeleriyle eleştirilmiştir243. Ancak bu tez, kurumun 1967 yılında 

İngiltere’de Parlamento Komiseri adı altında kurulmasıyla çürütülmüştür. 

Kurumun İngiltere’de kurulmasıyla bu kez kurumun, idari yargının olduğu 

ülkelerde başarılı olamayacağı tezi savunulmaya başlanmıştır. Ancak, idari yargının 

doğduğu ve halen işlediği Fransa’da kurumun 1973 yılında Mediateur adı altında 

kurulmasıyla bu tezin de geçersiz olduğu ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’de, idari teşkilat ve bu teşkilatın faaliyetlerinin son derece artması, 

idarenin denetiminde klasik denetim mekanizmalarının yetersiz kalması sonucunu 

doğurmuş ve yeni arayışları beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin ombudsman 

arayışları ancak 70’li yılların sonunda yoğunlaşmıştır. Gerçekten de kurum tüm 

dünyada büyük bir ilgi görürken, Türkiye iç karışıklık ortamında buna pek sıcak 

bakmamıştır. Kurumun uygulandığı ülkelerde ihdasına gerekçe olan sebepler, 

Türkiye’de fazlasıyla mevcuttur. Çünkü, Türkiye’nin idari yapısı merkeziyetçi bir 

yapıya sahiptir. Bütün işlerin başkentte toplanması nedeniyle işlerin ağır aksak 

yürümesi, rüşvet ve adam kayırmacılığının yaygın olması, yapılan işlerin bireylerin 

bilgisinden uzak kapalı kapılar ardında yapılması, bireylerin haklı sızlanmalarına 

neden olmaktadır. İdarenin denetiminde mevcut denetim mekanizmalarının, yetki ve 

sorumlulukları son derece artmış idare karşısında yetersiz kalması; üzerinde 

saygınlığı olan ve arkasında parlamento desteği bulunan bir kurumun, Türkiye’de 

kurulması için gerekli şartları oluşturmaktadır. İzleyen dönemde yeni Anayasa 

                                                 
243 Türkiyede de aynı görüşler A.Şeref Gözübüyük ve Yılmaz Altuğ tarafından savunulmuştur. 

A.Şeref Gözübüyük Yönetim Hukuku, a.g.e., s.299; Yılmaz Altuğ, “Vatandaşı İdarenin Yetki 
Tecavüzüne Karşı Koruyan Ombudsman Müessesesi”, Yargıtay 100.Yıldönümü Armağanı, 
Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s.172. 
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hazırlanırken, konuyu yakından izleyen bilim çevreleri, ombudsmanın gerekli 

olduğuna işaret ederek çeşitli öneriler hazırlamışlardır. Ombudsman ve ombudsman 

benzeri kuruluşların Türkiye’de kurulması fikri uzun yıllar akademik düzeyde 

tartışıldıktan sonra, 1 Nisan 1981 tarih ve 2443 Sayılı Kanun’la “Devlet Denetleme 

Kurulu” adıyla ombudsman benzeri kuruluş yasalaşmıştır. Bilahare kurul, 1982 

Anayasası’nın 108.maddesiyle de anayasal bir kurum haline dönüştürülmüştür. 

Ancak, Devlet Denetleme Kurulu daha önce de belirtildiği gibi ombudsman kurumu 

gibi doğrudan vatandaşın idare ile ilgili yakınmalarını araştırmakla görevli bir kurum 

değildir. 

Dilimize kamu denetçisi244 olarak tercüme edilen ombudsman konusunda 

Türkiye’de bilinen ilk incelemeyi Prof. Dr. Yılmaz Altuğ yapmıştır. Altuğ’dan sonra 

bu konuda Muammer Oytan, Nuri Tortop, Süleyman Arslan, Ömer Baylan, Tufan 

Erhürman ve Zekeriya Temizel gibi birçok araştırmacı, yayınladıkları kitap ve 

makaleleriyle kurumun özelliklerini ve Türkiye açısından gerekliliğini ortaya 

koymuşlardır. 

Türkiye’de ombudsman kurumunun kurulmasına yönelik önerilerden birisi 

A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin Öğretim Üyelerince 

hazırlanmış olan Gerekçeli Anayasa Önerisi’nde yer almıştır. Bu Anayasa 

Önerisi’nde ombudsman “Kamu Denetçileri Kurulu” olarak tasarlanmıştır: “Kamu 

Denetçileri Kurulu, vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceler ve temel hak ve 

özgürlüklerinin gerçekleşmesini gözetir. Kurul beş kişiden oluşur. Cumhurbaşkanı; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Danıştay, Sayıştay, Savcılar Yüksek Kurulu ve 

Türkiye Barolar Birliği’nin ayrı ayrı göstereceği ikişer aday arasından birini beş yıl 

için Kamu Denetçisi olarak atar. Kamu Denetçileri Kurulu her yıl ve gerekli 

gördükçe, çalışmaları ve temel özgürlüklerin gerçekleşme durumu hakkında Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’ne ve Cumhurbaşkanı’na rapor verir. Bu raporlar Resmi 

Gazete’de yayınlanır. Kamu Denetçileri Kurulu’nun kuruluşu, işleyişi, görev ve 

yetkileri yasayla düzenlenir”. Öneriyi hazırlayanlara göre, “Demokratik bir devlet 

düzeni içinde herkesin, her konuda dilek ve şikayetlerini iletmesi ve bunların dikkate 

alındığını görmesi son derece önemlidir. Vatandaş böylece devlet yönetimine 

                                                 
244 Ombudsmanın karşılığı olarak “kamu denetçisi” kavramını Türkiyede ilk kullanan kişi Prof. Dr. 

Tahsin Bekir Baltadır. Yıldırım Uler, a.g.m., s.1021. 
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doğrudan katılacak, devlet yönetimiyle doğrudan iletişim kuracak, onu 

denetleyebilecektir. Yönetim ise vatandaş dilek ve eğilimlerini öğrenerek bilgi 

eksikliklerini giderebilecek yanlış yapmama yada yanlışlarını düzeltme olanağı 

bulacaktır. Kamu Denetçileri Kurulu, vatandaşların özgürlüklerinin gerçekleşmesini 

gözetmek yanında onların dilek ve şikayetlerinin izlenmesinde, toplanıp 

değerlendirilmesinde, edindiği deneyimler ışığında yönetime iyileştirici ve 

yenileştirici öneriler getiren bir kurum olacaktır”245. 

Anayasal statüde bir kurum olarak yaşama geçirilmek istenen bu ombudsman 

önerisi 1982 Anayasasının yapıcıları tarafından dikkate alınmamıştır. 

Türkiye’de Ombudsman kurumunun oluşturulmasına yönelik bir öneri de 1987 

yılında, Avrupa Konseyi çerçevesinde ülkemizde yapılan çeşitli toplantılar sırasında 

Nordik ülkelerin parlamenterleri tarafından yapılmıştır. Söz konusu öneri 

doğrultusunda yapılan bakanlıklararası görüşmelerden olumlu bir sonuç 

alınamamıştır246. 

Türkiye’de ombudsmanın kurulması ile ilgili bir diğer öneri de Kamu Yönetimi 

Araştırma Projesi (KAYA) Genel Raporda yapılmıştır. Raporda yer alan öneride 

“Devlet Denetleme Kurulunun bir kamu denetçisi (ombudsman) olarak işlev 

görmesini sağlayacak yasal düzenlemelere gidilmelidir.”247 denilmektedir. 

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) 1997 yılında yayımlanan 

raporu, kamuoyunda ve hükümet çevrelerinde büyük yankılar uyandırmıştır. 

Raporda, ombudsmanın genel özelliklerine ve dünyada belli başlı ülkelerdeki 

ombudsman uygulamalarına değinilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de idarenin eylem ve 

işlemleri üzerinde mevcut denetim mekanizmalarının bireylerin hak ve 

özgürlüklerini korumada yetersiz kalması nedeniyle; idarenin denetiminde 

formaliteden ve şekilcilikten uzak, süratli, masrafsız, resen araştırma yetkisine sahip 

                                                 
245 Gerekçeli Anayasa Önerisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1982, 

s. 139. 
246 Cengiz Akın, “Cumhuriyetimizin 75.Kuruluş Yıldönümünde Yönetimin Denetlenmesinde Yeni 

Bir Denetim Yolu: Ombudsman (Yüksek Yönetim Denetçisi)”, Türk İdare Dergisi, Yıl 70, Sayı 
421, Aralık 1998, s.535. 

247 Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) Genel Rapor, TODAİE Yayını, Ankara 1991, s.43. 



 85

bir denetim mekanizması olan ombudsman kurumunun kurulmasının demokrasimiz 

için bir ihtiyaç olduğu belirtilmektedir248. 

Yine 1997 yılında başka bir öneri de Temizel tarafından yapılmıştır. Temizel, 

Türkiye’de ombudsman kurumuna ihtiyaç olduğunu belirterek Türk Ombudsmanının 

nasıl olması gerektiğine dair öneriler de bulunmuştur249. 

Ülkemizde ombudsman kurumu oluşturulmasına yönelik önemli bir adım da, 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ve 1998 programında ombudsman kurumunun 

kurulması isteğine yer verilmesi ile atılmıştır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının “Amaçlar, İlkeler ve Politikalar” başlığı 

altında; “Yönetim-birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir 

şekilde çözümü amacıyla; yargının katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve zaman alıcı 

işlemesi gerçeği karşısında, yönetimi yargı dışında denetleyen ama yönetime de bağlı 

olmayan bir denetim sistemi ihtiyacı sonucu ortaya çıkmış olan ve Avrupa Birliği’nin 

kendi bünyesinde ve üye ülkelerin çoğunda bulunan, halkın şikayetleriyle ilgilenen 

bir Kamu Denetçisi sisteminin Türkiye’de kurulması” izlenecek politikalar arasında 

sayılmıştır250. 

1998 Yılı Programında da “Kamu Denetçisi” sisteminin yapısı, statüsü ve 

çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin çalışmalara başlanarak mevzuatı 

oluşturulacaktır,”251 denilmiştir. 55.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. 

Kamu denetçiliği sistemi tartışmaları Türkiye’de uzun yıllar devam etmiştir. 

Bugüne kadar kurumun Türkiye’de kurulmasına yönelik ilk somut adım Adalet 

Bakanlığı tarafından atılmıştır. Bakanlık, 1999 yılında “Kamu Denetçiliği Kurumu 

                                                 
248 TÜSİAD, Türkiyede Demokratikleşme Perspektifleri, İstanbul 1997, s.173; TÜSİAD, 

Ombudsman Kurumu İncelemesi, İstanbul 1997, s. 13-15. 
249 Zekeriya Temizel, a.g.e., s.70-95. 
250 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), DPT Yayını, Ankara 1995, s.119. 
251 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1998 Yılı Programı, Resmi Gazete, 7 Kasım 1997, Sayı 23167. 
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Kanun Tasarısı” adı altında bir tasarı hazırlayarak başbakanlığa sunmuşsa da bu 

tasarı kanunlaşamamıştır252. Tasarıya göre kurumun amacı, idarenin insan haklarına 

saygılı, hukuka ve hakkaniyete uygun, düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını ve 

kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesine sağlamak için icrai nitelik taşımayan 

önerilerde bulunmak olarak belirtilmiştir. 

Bugünlerde, Kamu Denetçiliği Kanunu Tasarısı253 ile kurum tekrar gündeme 

gelmiştir. Bu tasarıya ilişkin değerlendirmeleri ise ileriki bölümde ele alacağız.  

Ombudsman arayışlarının aşama aşama bilimsel platformlarda tam olarak 

tartışılmadan, kalkınma planlarına oradan hükümet programlarına son olarak da 

kanun tasarısı taslağı hazırlanmasına kadar geldiği görülmektedir. Türkiye’nin 

Avrupa Birliği yol haritasında ombudsman kurumunun oluşturulmasının 

bulunduğunu da dikkate alacak olursak bu arayışların kısa bir süre sonra 

sonuçlanabileceğini düşünebiliriz. 

3.3.2. Ombudsman Kurumunun Kuruluşuna Yönelik Eleştiriler 

Ülkemizde kurumun amaç ve yapısının akademik çevreler ve eğitim seviyesi 

yüksek halk kesimleri dışındaki halkın büyük çoğunluğu tarafından anlaşıldığını 

söylemek mümkün değildir. Türkiye’deki tüm çalışmalara ve gelişmelere ve yine 

hazırlanan tasarılara rağmen, bu durum şüphesiz, kurulması muhtemel olan kurumun 

en büyük eksikliğini teşkil edecektir. Kurum, diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de 

de kurulacaksa, öncelikle kurumun geniş halk kitleleri tarafından tanınması ve 

kamuoyu desteğinin alınması şarttır. Ancak, böyle bir ombudsman katılımcı 

demokrasi idealinin gelişmesine faydalı olabilir. Nitekim dünyadaki mevcut 

ombudsman örnekleri göstermiştir ki, sistemin kurulup, gelişmesi, benimsenmesi ve 

başarılı olması hem parlamentonun, hem kamuoyunun, hem de geniş halk kitlelerinin 

ilgi ve desteğine bağlıdır. Kuşkusuz bu şartlar oluşturulmadan ve orada var bizde de 

olsun mantığıyla denenecek modeller, kurumun oluşturulmasında başı çeken 

                                                 
252 Adalet Bakanlığının Çalışmaları (Mayıs 1999-Haziran 2000), Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı 

Yayınları, s.725-733. 
253http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_tasarisi_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=37817 

(15.4.2006) 
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hükümet, parti yada grubun istediği yönde, zayıf ve gerçek işlevinden yoksun yapılar 

oluşmasına yol açabilir254. 

Her ülkenin kendine özgü idari, siyasi, kültürel ve toplumsal yapılarına göre 

kurulup düzenlenmesi gereken sistem, Türkiye’de oluşturulacaksa belli bir plan 

dahilinde enine-boyuna tartışılıp olgunlaştırılmalıdır. Nitekim, idari sorunları bizden 

çok daha az olan batı ülkelerinde dahi kurumun bir başka ülkeden ithali yoluna 

gidilmemiştir. Ombudsmanı gösteriş olsun diye ithal etmenin de hiçbir anlamı 

yoktur. Memleketimizde sorun odakları ve sıkıntı yaratan noktalar bellidir. 

Ombudsman öncelikle bu noktalar için gereklidir. Bu alanlardan biri yargıdır. 

Yargıya kimse karışamaz. Anayasal ve yasal güvencelerin arkasında kalan ve kendini 

koruyan yargının aynen İsveç’te, Finlandiya ve Danimarka’da oldu gibi 

ombudsmana açılması sosyolojik olarak gerekli olsa bile hukuken çok zordur. Yargı 

kendi egemenlik ve yetki alanını, aşılması güç anayasal ve yasal metinlerle 

sağlamlaştırarak çok kalın bir duvarla örmüştür. Türkiye istinasız kurumlar üzerinde 

yetkisi olan bir ombudsmana şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Çünkü ülkemizde ilginç 

bir durum söz konusudur. Hukuk ve onun somutlaşmış biçimi olan yasalar dünyada 

bireyi devlete karşı korurken, Türkiye’de devleti bireye karşı korumaktadır. Bireyi 

olabildiğince kollayan, hukukunu gözeten ombudsman sistemini hayata geçirmemiz 

gerekir. Ama gelin görün ki, madalyonun öteki yüzü böyle değildir. Ulusal sistem, 

değer ve alışkanlıklarımız ombudsmanı reddetmektedir. Yani bir yandan 

ombudsmana büyük ölçüde ihtiyaç duyarken diğer taraftan ombudsmanı 

dışlamaktayız255. 

Hemen her gün sayısız idari sorunlar yaşayan Türkiye’de, aslında idare her gün 

idari yargı, teftiş kurulları ve idarenin kendi kendini denetlemesi gibi bir çok yoldan 

denetlenmektedir. Ancak, bu denetim yollarının tam olarak halkı devlete karşı 

koruduğu ve halkı temsil ettiği söylenemez. Hatta birçok inceleme ve soruşturma 

mükerrer yapılmaktadır. Denetleyenleri denetleyenler vardır. Türkiye neredeyse bir 

müfettiş devleti olmuştur. Ancak sonuç yoktur. Ülkede binlerce büyük yolsuzluk ve 

                                                 
254 Norveç Ombudsmanı ve Yunanistan’da Albaylar Cuntası tarafından kurulan Ombudsman buna 

örnektir. Ömer Baylan, Vatandaşın Devlet Yönetimi Hakkındaki Şikayetleri Ve Türkiye İçin 
İsveç Ombudsman Formülü, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yayını, Ankara 1978, 
s.163-164; Zekeriya Temizel, a.g.e., s.82. 

255 Metin Kazancı, Kamuda ve Özel…, (2006), a.g.e., s.329-330. 
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yanlışlığı araştırmacı gazeteciler ve televizyoncular ortaya çıkarmaktadır256. Ayrıca, 

mevcut teftiş mekanizmalarının politik etkilerden bağımsız olduğu da söylenemez257. 

Bu nedenle, idarenin bünyesine daha kolaylıkla girip nüfuz edebilen, formaliteden ve 

şekilcilikten uzak, masrafsız, süratli, karşılıklı ilişkilerde önemli bir boşluğu 

doldurabilecek, hukuka ve hakkaniyete uygun çözümler üretebilecek, keyfilikle 

mücadelede daha etkili olabilecek258 ve halkı devlete karşı koruyabilecek bağımsız 

bir denetim mekanizmasına duyulan ihtiyaç, Türkiye’de ombudsmanın kurulması 

için gereken şartları oluşturmaktadır. 

Sorun ombudsman dışındaki denetim mekanizmalarını gözden çıkarmak değil, 

idarenin denetlenmesini bir amaç ve hukuk devleti ilkesi olarak kabul edip, bu amacı 

gerçekleştirebilmek için getirilebilecek tüm sistemleri getirmek ve bu mekanizmaları 

vatandaşa tanıtıp işler hale getirebilmek için gerekli tüm koşulları kurmak yasal 

düzenlemeleri yapmakla ilgilidir. Ombudsman kurumunun en verimli şekilde 

işleyebilmesi için uygulandığı ülkenin siyasi, hukuki ve diğer özgül koşulları göz 

önünde bulundurulacaktır. Ombudsmana bir kurtarıcı gözüyle bakmamak gerekir. 

Ombudsman tek başına bir denetim sistemi olarak idari sorunları çözemez, zaten hiç 

bir ülkede böyle mucizevi bir kurum olarak görülmemiştir. Ombudsman kurumu 

tarafsız ve bağımsız olması, saygınlık taşıması ile doğru orantılı olarak idarenin 

haksız eylem ve işlemlerinden mağdur olanların dertlerine çare olacak, idareyi daha 

dikkatli ve iyi yönde bir yönetim gerçekleştirmeye sevk edecektir. Ombudsmanın 

kamuoyunu arkasına aldığında, idare üzerinde sahip olacağı psikolojik gücü 

unutmamamız gerekir. 

Kurumun, kuvvetler aykırılığı ilkesini zedeleyebileceği kuruma yöneltilen 

eleştirilendir. Kuruma daha çok idare ve bürokratların karşı çıkması düşündürücüdür. 

Özellikle yargının, yerindelik denetimi açısından sınırlandırılması ilkesine dayanarak 

yapılan gerekçeler, ombudsman kurumunun eleştirilmesinde de kullanılmaktadır. 

                                                 
256 Metin Kazancı, Kamuda ve Özel…, (2006), a.g.e., s.331. 
257 İshak Alaton, “Bireyi Devlete Karşı Savunan Ombudsman Kurumu”, Radikal Gazetesi, 

18.3.1997 tarihli nüsha, s.9. 
258 Muammer Oytan, a.g.m., s.194. 
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Yönetsel yargının olduğu bir ülkede ombudsmanlık müessesesine ihtiyaç 

olmadığı259, ayrıca bu kurumun idari yargıya ciddi sekte vurarak idarenin 

denetlenmesinde düblikasyon ve komplikasyon oluşturabileceği kuruma yöneltilen 

eleştirilerden bir diğeridir260. Bu görüşü kabul etmek mümkün değildir. Çünkü 

yönetsel yargının bulunduğu ülkelerde kurum oluşturulmuş ve başarılı sonuçlar 

alınmıştır. Örneğin kurumun 1973 yılında yönetsel yargının beşiği sayılan Fransa’da 

kabulü ve geçen yıllar boyunca oldukça önemli işlevler görmesi, ombudsmanlığın, 

yönetsel yargının bulunduğu ülkelerde uygulanamayacağı endişelerini büyük ölçüde 

çürütecek niteliktedir261. 

Vatandaşın idare karşısında idari yargı yolu ile korunması pahalı, karmaşık, 

uzun zaman alan ve sonucu da her zaman yürürlük kazanmayan bir şikayet yöntemi 

görünümündedir. Bu nedenle dünyaya örneklik etmiş Fransız Danıştayı’nın dahi 

vatandaşı devlete karşı tam bir başarıyla koruyabildiği ileri sürülememektedir262. 

Ayrıca ombudsman, hukuk devletinde idari yargının yerini alabilecek bir kurum 

olarak değil, ancak destek olacak, onun dava yükünü azaltacak, onun daha iyi 

çalışmasına yardımcı olabilecek bir kurum olarak düşünülmektedir. 

Ülkemizde yeteri kadar ombudsmanvari denetim kurumları olduğu ve bu 

birimler ve kurumların mükerrer denetimde bulundukları, yeni bir denetim kurumu 

oluşturmanın yerine bu kurumların iyileştirilmesinin daha uygun olacağı, dolayısıyla 

Türkiye’de Ombudsman uygulamasına gerek olmadığı263 görüşünü de kabul etmek 

zordur. Çünkü her şeyden önce ombudsman kurumu, yönetimin denetlenmesinden 

yeni bir denetim organı olarak değil, diğer denetim yollarının yanında onların 

tamamlayıcısı mahiyetinde bir denetim mekanizması olarak kabul edilmektedir. 

Ülkemizde denetim kurumlarının, çoğu zaman vatandaşları yönetim karşısında 

koruduklarını, yani vatandaşların şikayetlerini bağımsız bir şekilde inceleyip, 

hakkaniyetle sonuçlandırarak, şikayet konusu olan unsurların ortadan kaldırılmasını 

sağladıklarını söyleyemeyiz. Zaten ombudsmana da diğer denetim yollarının 

eksiklikleri nedeniyle ihtiyaç duyulmaktadır. 

                                                 
259 Necati Ünsal, “Ombudsman”, Hukuk Kurultayı 2000, Ankara Barosu Yayını, Ankara 2000, 

s.478. 
260 Ali Yılmaz, “Ombudsman”, Hukuk Kurultayı 2000, Ankara Barosu Yayını, Ankara 2000, s.492. 
261 Zekeriya Temizel, a.g.m.,  s.777. 
262 Ömer Baylan, a.g.e., s.153. 
263 Cengiz Akın, “Cumhuriyetimizin …”, a.g.m., s.537. 
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Yönetimin aşırılıklarına karşı çok çeşitli yollar ve denetim kurumları olmasına 

karşın bu şikayet yolları yalnızca yurttaşların en bilgili ve en varlıklı kesimi 

tarafından kullanılmaktadır. Bunların dışında kalan geniş kitleler korku yada 

bilgisizlik nedeniyle yönetime karşı hukuki bir süreci başlatmayı göze 

alamamaktadır. Kaldı ki angarya, kötü niyet, unutma yada ihmallerin yarattığı kötü 

yönetim, yargının ve denetim kurumlarının denetimlerine karşın, varlığını sürdürüp 

gitmektedir. Yurttaşlar, rahatsızlık veren bu tavırlardan kendilerini koruyacak araçlar 

aramaktadır264. Durum böyle iken Türkiye’de ombudsman uygulamasının faydasız 

olacağını düşünmek, Ombudsmanın uygulandığı ülkelerdeki gerçek etkilerini 

bilmemekten ileri gelmektedir. 

Kamuoyunun desteğini arkasına almış, hükümetin tasarruflarına müdahale 

edebilecek ve bu tasarrufları eleştirebilecek, saptama yapabilecek ve değer yargısı 

oluşturabilecek bir kurumun varlığı, bunlara ek olarak ayrıntı ve çeşitlilik içeren idari 

etkinliklerin değerlendirilmesinin tek bir kişiye bırakılması, hoş karşılanmamaktadır. 

Yine tek bir kişiye önemli konularda böylesine önemli yetkilerin verilebilmesine, bu 

yetkilerin kötüye kullanılmayacağı garanti edilemez şüphesi ile yaklaşılmaktadır. 

Bunlara ek olarak idari etkinliklerin fonksiyon ve işlev açısından çok çeşitli 

olmasından dolayı farklı uzmanlıklar gerektirdiğinden, tüm bu etkinliklerin 

denetlenmesinde bu konularda uzman olmayan bir kişinin ne kadar başarılı 

olabileceğinden de kuşku duyulmaktadır265. Anayasal ve yasal düzenlemeler ile 

kurumun ve ombudsmanın yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde düzenlenerek 

belirlenen şartlar altında parlamentoya, ombudsmanı görevden alma hakkı 

verilecektir. Ayrıca, ombudsman olarak seçilecek kişilerde aranacak şartlar yine 

kurumun kanununda gösterilerek, alanında yetkin, uzman kişilerin ombudsman 

seçilmesi sağlanmış olacaktır. 

Ombudsmanlık kaynağı İsveç olmak üzere Anglo Sakson Hukukuna özgü bir 

kurum olup yüzölçümü, coğrafyası küçük, nüfusu az, hukuk devletinin veya hukukun 

üstünlüğü ilkesinin geliştiği, idarenin, idari yargının gelişmediği, yurttaşın eğitim ve 

kültür düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde başarı ile uygulanmakta olduğu, ülkemizin 

mevcut coğrafi ve nüfus yapısı, vatandaşların eğitim ve kültür düzeyi dikkate 

                                                 
264 Zekeriya Temizel, a.g.m., s.777. 
265 Yılmaz Altuğ, a.g.m., s. 171. 
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alındığında kurumun ülkemizde başarılı olmasının mümkün olamayacağı yönündeki 

eleştirilere karşılık266, ülkemiz şartları dikkate alındığında bu kuşkunun tamamen 

yersiz olduğunu söyleyemeyiz. Ombudsmanın hak ve özgürlüklerin korunması, 

kötüyönetimin önlenmesi, yöneten-vatandaş ilişkilerinde hakkaniyetin kollanması 

gibi görev alanlarını ve denetleme yetkisine giren bütün kurumları kapsayan bu 

şikayet, sızlanma skalasının sonundaki yüz binleri aşan müracaat toplamı karşısında 

Ombudsman ne yapacaktır? Bu konuda kimi yazarlar umutlu da olsa biz aynı 

iyimserliği taşımamaktayız. Ancak ombudsmanlık bugün dünyada bir çok ülkede, 

ülke şartlarına uyarlanmış şekliyle faaliyet göstermektedir. Bu ülkelerin içerisinde 

nüfus ve coğrafi açıdan çok büyük olanlarda bulunmaktadır. Örneğin İngiltere’de 

1967 yılında Parlamento Ombudsmanı kurulmuş ve başarısı nedeniyle değişik 

alanlara dal budak salmıştır. 

Ombudsmanın Türkiye için gerekli olduğunu ve yararlı olabileceğini 

savunanlar bunu kurumun masrafsız, az biçimci, idarenin bünyesine rahatça girebilen 

hızlı ve verimli bir mekanizmaya sahip olmasına bağlamaktadırlar. İdari yargıyı ilk 

kez kuran ve bugün de başarı ile uygulayabilen Fransa’da bile böyle bir kurumun var 

olması, bizde de böyle bir kurumun oluşturulup, işleyebileceğine olan inancı 

arttırmakta ve bizim ülkemizde bu kuruma olan ihtiyacın fazla olduğunu 

vurgulamaktadır267.  

Ombudsmanın kamu yönetiminin kalitesini iyileştirme, artırma, vatandaşlar 

için ulaşılabilir ve saydam kılma; yönetimi demokratik ve katılımcı olmaya zorlama 

noktasında ve kamu yönetimine karşı vatandaşlara yeni korunma biçimi önermesi268 

açılarından sayısız yararlarının olacağı belirtilmektedir. 

Ayrıca ombudsman, birçok ülkede herhangi bir şikayet olmadan, medyadan 

aldığı bir haber, yaptığı denetim gezilerinde rastladığı bir olay veya durum 

karşısında, kendiliğinden araştırma, soruşturma başlatabilmektedir. Bu nedenle 

eğitim ve kültür seviyesinin düşüklüğünü, nüfus ve coğrafi durumu sebep göstererek 

ülkemizde ombudsman kurumunun başarısız olacağını ileri sürmenin gerçekçi bir 

yaklaşım olmayacağı da öne sürülmektedir. 

                                                 
266 Ali Yılmaz, a.g.m., s. 492. 
267 Yıldırım Uler, a.g.m., s.1027. 
268 Zekeriya Temizel, a.g.e., s.71.  
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Ombudsman, yönetime emir verememekte, yönetimin yerine geçerek işlem ve 

eylem yapamamakta, yönetsel işlemleri iptal edememekte, sadece yönetime 

tavsiyede bulunabilmektedir. Ombudsman kurumunun bulunduğu ülkelerdeki 

uygulamalara baktığımız zaman, ombudsmanın yaptırımlarının daha çok kamuoyu 

önünde eleştirme ve uyarma biçimindeki manevi yanı ağır basan yaptırımlar olduğu 

görülmektedir. Doğrudan bir yaptırımdan yoksun oluşu ombudsmanın otorite ve 

saygınlığında bir eksiltme yaratmamakta; tam aksine esnek bir manevra yeteneği 

kazandırmaktadır. Resmi yaptırım yetkisi bulunmamasına karşın, ombudsmanın 

kararlarına uymak kamu kurumları için neredeyse bir zorunluluk durumuna 

gelmektedir. Çünkü kamu görevlileri için ombudsmanın uyarı ve eleştirisi en büyük 

yaptırımdır269. 

Tavsiyelerinin ilgili idare tarafından kabul edilmemesi durumunda 

ombudsmanın asıl silahı ilgili kurumu yasama organına rapor etme ve basın yoluyla 

kamuoyu oluşturmadır270. Uygulamada hiçbir kamu görevlisi veya kamu kurumu 

ombudsmanın raporlarında yer almak veya ombudsman tarafından eleştirilmek 

istemez. Bu nedenle kamu görevlileri ombudsmanın kararını vermeden önce 

kendilerini bir mektupla uyarmasını memnuniyetle karşılamakta ve şikayet konusu 

durumu düzeltme yolunu seçmektedir. Tüm kamu görevlileri ve kamu kurumları 

ombudsmanın tavsiyelerine genellikle uymaktadır. Ülkemizde de parlamento 

desteğini arkasına alan ve hükümetçe de benimsenen bir ombudsmanın başarısız 

olması için bir neden yoktur. 

Kazancı’ya göre, Türkiye’de merkezi yönetim çok güçlüdür. Ombudsmana 

askeri denetlettirecek, yargıyı düzelttirecek kadar güçlü bir siyasal yönetim ve 

anlayış yoktur. Ayrıca Türkiye’de yönetim adacıkları vardır ve bu adacıklar 

kendilerine göre belirli kolaylık ve ayrıcalıklar yakalamış durumdadır. Bu yönetsel 

adacıklara dokunulamaz. Bu koşullar altında ombudsman, Türkiye için bir lüks 

olmasa bile gereksiz masrafa yol açacağı ve kısa zamanda deforme olacağı ve 

işlevsizleşeceği şimdiden bellidir271. Ombudsman kurumunu oluşturan ülkeler 

kurumu kendi şartlarını göz önünde bulundurarak kendilerine göre uyarlamışlardır. 

                                                 
269 Müslüm Akıncı, a.g.e., s.302-311. 
270 Donald C. Rowat, “The Spread of the Ombudsman Idea”, Stanley V.Anderson, Ombudsman For 

American Government içinde, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1968, s.8. 
271 Metin Kazancı, Kamuda ve Özel …, (2006), a.g.e., s. 308-310. 
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Bir çok ülkede ombudsman kurumu gücünü parlamentodan almakta ve çok etkili 

olmaktadır. Ülkemizin mevcut şartları dikkate alındığında Kazancı’nın düşüncelerine 

katılmamak mümkün değildir. Ancak kurumu oluştururken ülkenin bu şartları 

dikkate alınarak kurumun Anayasal bir kurum haline getirilmesi ve güçlü bir 

parlamento desteği sağlanması mümkündür. Böylece ombudsman merkezi yönetime 

karşı daha güçlü hale getirilebilir. Yine de ombudsmanın başarılı olabilmesi için 

siyasi iradenin desteğinin olması kaçınılmazdır. 

İdari yargı sistemine rağmen, vatandaşla yönetim arasında yönetimin eylem ve 

işlemlerinden kaynaklanan sorunların çözümünde güçlükler yaşanan, kimi zaman 

sorunlara hiç çözüm bulunamayan ülkemizde, ombudsmanın gerekliliği ortadadır. 

Her ne kadar idare mahkemeleri ve Danıştay yönetimin keyfi eylem ve işlemleri 

konusunda hukukilik unsurunu büyük ölçüde sağlamakta olsa da, yönetimin eylem 

ve işlemlerinden yakınmaların her geçen gün artması ve sorunların çözümü 

noktasında “hukukilik” denetiminin yeterli olmaması, zaman alıcı olması, zarar 

gören vatandaşın zararının tazmini noktasında ise aradan geçen zamanla birlikte 

sağlanan adaletin insanları tatmin edici olmaması, sonuçta da yönetimin eylem ve 

işlemlerine duyulan güven duygularının zedelenmesi ombudsmanın bir çözüm olarak 

belirginleşmesine yol açmaktadır. Ne var ki, ombudsmanın bir sihirli değnek 

olmadığı da bir gerçektir. Ombudsman bir kere, yönetsel yargı sistemine alternatif 

değildir veya yönetsel yargının yerine ikame edilecek bir güç değildir. Gücünü, 

parlamentodan alır ve diğer bütün güçlere olduğu gibi, parlamentoya karşı da 

bağımsızdır. Kaldı ki, Fransa’da bile 1973’den beri başarılı bir ombudsman 

uygulaması sergilenmektedir. Yönetsel yargının beşiği olan bu ülkenin başarısı, 

kökenlerine Türk İdare Tarihi ve geleneği içerisinde rastladığımız ombudsmanın şu 

anda idari yargı sistemi uygulamakta olan Türkiye’de de başarılı bir şekilde 

uygulanabileceğini göstermektedir. 

Madem ki hukuk devletinde idare sadece yasalara uygun davranmakla 

kalmayıp hukuku da gerçekleştirmeye çalışacaktır, öyleyse idareyi eylem ve 

işlemlerinde bu açılardan da denetleyebilecek, haksızlık ve adaletsizlikleri belirleyip 

gidermeye çalışacak, yerindelik denetimi yapabilecek ve sesini kamuoyuna 

duyuracak bir denetim mekanizmasına ihtiyaç vardır Ombudsman özellikle “kitabına 

uydurulmuş” haksızlık ve adaletsizlikleri saptayıp basın yayın organları aracılığı ile 
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durumdan kamuoyunu haberdar edebilecek mekanizmaya sahip bir denetim 

kurumudur. 

3.4. TÜRKİYE’DE BİR OMBUDSMAN MODELİ ÖNERİSİ 

Türkiye’de kamu yönetiminden yakınma günümüzde yaygın bir hal almıştır. 

Kamu yönetiminde bazı reformlar gerçekleştirilmesine rağmen, mevcut sistemin 

işleyişinden herkes şikayetçidir. İdari şikayet mekanizmaları ve idari yargının 

yönetim yurttaş ilişkilerindeki olumsuzlukları ortadan kaldırmada bekleneni tam 

olarak verememesi, zaman zaman hakkaniyetli çözümler üretememesi, yargıya 

başvurmanın da hukuk bilgisi ve maddi güç gerektirmesi, yönetimin halkla 

ilişkilerini olumsuz yönde etkilemekte ve vatandaşları hak arama konusunda çaresiz 

bırakmaktadır. Kamu yönetiminin halkla ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen bu 

durumun ortadan kaldırılmasında Ombudsman kurumunun faydalı olacağını 

söyleyebiliriz. 

Model oluşturmada iki farklı yol izlenebilir. İlk olarak sadece bir ülkeyi baz 

alarak bir model oluşturulabileceği gibi, ikinci yol olarak değişik ülkelerdeki farklı 

uygulamaları dikkate alarak, hepsinden yararlanıp ülkemizin siyasi ve idari yapısına 

uygun bir model de ortaya konulabilir. 

Gerek incelemiş olduğumuz ülkeler, gerekse incelememiz dışında kalan 

ülkelere bakıldığında, her ülkenin kendi siyasal ve idari yapısına göre ombudsman 

kurumunu uyarlamış olduğu görülmektedir. Çalışmamızda ikinci yol tercih edilerek , 

ülkemizin siyasal ve idari yapısını dikkate alan ve temelde İsveç, İngiltere, 

Danimarka ve Fransa sistemlerinden esinlenen bir model oluşturmaya çalışılacaktır. 

Türkiye’de ombudsman kurumunun başarılı olabilmesi için, öncelikle kurumun 

anayasal bir kurum olarak düşünülmesi ve yapılacak bir Anayasa değişikliği ile 

hukuki temellerinin oluşturulması gerekmektedir. 

Daha sonra çıkarılacak bir ombudsman yasası ile ombudsmanın seçilmesi, 

atanması, görevi, yetkileri, çalışma şekli, görev süresi vb. hususlar belirlenmelidir. 

Yasanın hazırlanması sadece hükümete bırakılmamalı, ilk önce herhangi bir 

yasa tasarısı hazırlanmadan kamuoyunda ombudsman fikri oluşturulmalı ve daha 

sonra tüm parlamentonun inisiyatifi ile hazırlanmış bir yasa önerisi oylanmalıdır. 
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Aksi takdirde yürütme organı kendisine karşı zayıf bir ombudsman kurumu 

oluşmasını sağlayabilir.  

Çeşitli ülkelerdeki ombudsman kurumlarını inceledikten sonra bu kısımda, şu 

anda TBMM Komisyonlarında görüşülmekte olan Kamu Denetçiliği Kurumu 

Kanunu Tasarısı272 da dikkate alınarak, ülkemizde de ihtiyaç duyulan böyle bir 

kurumun nasıl olması gerektiği sunulmaya çalışılacaktır. 

3.4.1. Türk Ombudsmanının Statüsü 

3.4.1.1. Seçimi 

Ombudsmanın seçimi ve atanması konusunda değişik ülkelerde farklı 

yöntemler uygulanmaktadır. Örneğin İsveç’te dört ayrı Parlamento Ombudsmanı 

parlamentoda açık oyla seçilirken, İngiltere’de hükümetin önerisi üzerine kraliçe 

tarafından, Fransa’da ise Bakanlar kurulu kararı ile atanmaktadır. 

Ülkemizde kurulacak bir ombudsman kurumunun bağımsızlığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bu kişinin (veya kişilerin) Cumhurbaşkanı yada hükümet 

tarafından atanması önerisi gerçekçi olmayacaktır. 1961 Anayasası döneminde 

Cumhurbaşkanının parlamenter rejim içerisindeki sembolik konumundan kuşku 

duyulmadığından, Ombudsmanın seçimi konusunda, Cumhurbaşkanınca atanma 

yöntemi düşünülebilirdi; fakat, Cumhurbaşkanını yürütme içerisinde 

yadsınamayacak öneme sahip bir konuma getiren 1982 Anayasası döneminde, 

ombudsmanın Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının, kurumun gerçek anlamda 

bağımsız bir kurum konumuna gelmesini sağlayacağını iddia etmek kolay olmasa 

gerektir. Hükümet tarafından atanma seçeneğinin ise, ülkemiz açısından tartışılmaya 

bile değmeyecek bir seçenek olduğu aşikardır. Ülkemizde hükümet tarafından 

atanacak bir ombudsmanın bağımsızlığından söz edilemeyeceği, kamuoyunun, böyle 

bir yapıyı, yürütme organının faaliyetlerini meşrulaştırmak amacıyla kurulan 

yapılardan biri olarak algılayacağı ve böylece hükümet tarafından atanma 

                                                 
272http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_tasarisi_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=37817 

(15.4.2006) 
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seçeneğinin ülkemiz açısından ombudsmanın ölü doğmasından başka bir anlama 

gelmeyeceği açıktır273. 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısına (buradan itibaren Tasarı olarak 

adlandırılacaktır) baktığımızda “Adaylık ve Seçim” başlıklı 11.maddesinde, 

Kurumun tarafsızlığının ve saygınlığının sağlanması amacıyla Başdenetçi ve 

denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yerine getirmeleri için bağımsız hareket 

etmelerini temin edecek düzenleme yanında, bağımsızlığın bir ifadesi olarak da 

Başdenetçi ve denetçilerin seçiminin, belli bir sürede sonuçlandırılması öngörülerek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılacağı belirtilmiştir. Ancak, uygulamada 

kurum denetçilerini seçen parlamento çoğunluğuyla mevcut parlamento 

çoğunluğunun farklılaşması durumunda ortaya sorunlar çıkabileceği 

değerlendirilmelidir. Yürütmeye karşı bağımsız olacak olan ancak yürütmeyi 

denetleyeceği belirtilen kurumda, denetçileri seçen parlamento çoğunluğunun 

yapılacak seçimlerle değişmesi durumunda, mevcut parlamentodan güven oyu alan 

yürütme ile önceki parlamento tarafından denetçileri belirlenen kurum arasında gerek 

siyasi alanda gerekse idari alanda önemli çatışmaların ortaya çıkabilecek olması 

nedeniyle bu kurumun etkin biçimde görevini yapabilmesi için var olması zorunluluk 

arz eden özerkliği ve yansızlığı ciddi olarak sorgulanabilecektir.  

Bu nokta, kurumun yürütmenin işlemlerini yerindelik açısından da 

denetleyebileceği de kabul edilirse ayrı bir önem taşımaktadır. Bilindiği gibi yürütme 

ve ona tabi çalışan idare üzerinde yerindelik denetiminin uygulanabilmesi yetkisinin 

demokratik rejimlerde ancak halkın oyları ile teşkil eden yasama organına veya bu 

organa karşı siyaseten sorumlu kabine üyelerine ait olması gerekmektedir. Bugün, 

parlamenter demokrasilerde artık gerçek güç kaynağının seçimle oluşan parlamento 

olduğu, onun içindeki çoğunluğa dayalı hükümetin ön plana geçtiği yadsınamaz bir 

gerçektir. Bu nedenle bugünün parlamenter sisteminde yürütme sorumluluğu 

hükümettedir. Yürütme sorumluluğunu üzerinde taşıyan hükümetin işlem ve 

eylemlerinin herhangi bir sorumluluk taşımayan bir kurumca denetlenmesi, her ne 

kadar icrai nitelik taşımayacak olsa da kurumun kararlarının meşruluğu konusunda 

tartışmalara yol açabilecektir. Yukarıda belirtildiği üzere parlamento çoğunluklarının 
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yapılacak seçimlerle değişmesi hallerinde bahsi geçen meşruluk tartışmasının daha 

da gür bir şekilde ortaya çıkması beklenebilir. 

Türk Ombudsmanı, bağımsızlığını sağlama yanında, gücünün ve otoritesinin de 

kaynağını oluşturacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmeli, 

ancak, bu doğrudan doğruya Meclisin tekelinde olan bir seçim olmamalıdır. Ayrıca, 

hukuki temellerinin Anayasa kaynaklı düzenlemelere dayandırılması da kurumun 

bağımsızlığını sağlamada ve teminat altına almada önemli bir etken olacaktır. 

Tasarının 11.maddesinin 4.fıkrasında da, Başdenetçi ve denetçi olarak seçilme 

şartlarını (Tasarı madde 10) taşıyanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam 

sayısının en az onda biri tarafından doğrudan doğruya Genel Kurula Başdenetçi veya 

denetçi adayı olarak önerilebilecekleri düzenlenmiştir. Ancak, bu durum, bağımsız 

bir kurum olarak öngörülen kurumun başında yer alacak kişi veya kişilerin 

ülkemizde siyasi partilerin ve/veya siyasi parti başkanlarının birer ajanı gibi 

görülmeleri sonucunu doğurabilir. 

Parlamentonun, ombudsman olarak seçeceği kişiyi aralarından belirleyeceği 

adayların, kamuoyunca güvenilen kurumlarca belirlenmesi gerekmektedir. Aday 

önerme konusunda adı geçen kurumlar arasında, Yüksek Mahkemeler, Hakimler 

Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Türkiye Barolar Birliği, YÖK ve Üniversiteler 

sayılabilir. Bu konuda, bu kurumların başkanlarından oluşan bir kurulun 

belirleyeceği adaylar arasından veya bu kurumların her birinin önereceği ikişer yada 

üçer aday arasından parlamentonun seçeceği kişinin ombudsman olarak atanması 

biçiminde iki farklı öneri üzerinde durulmaktadır274. 

Ombudsman seçilebilmek için; Türk vatandaşı olmak, üniversite mezunu 

olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, 40 yaşını bitirmiş 65 yaşını aşmamış 

olmak, herhangi bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak şartları aranmalıdır. 

Ombudsmanın mutlaka belli bir meslekten olması gerekmez. Saygınlığı ve 

dürüstlüğü ile kamuya malolmuş, kendisine güvenilen bir insanın kurumun başında 

olması kurumun etkililiğini ve saygınlığını arttıracaktır. Yine de adayların avukat, 

yargıç, üniversite öğretim üyesi, üst düzey kamu yöneticisi vb. mesleklerden kamu 

yönetiminin işleyişini iyi bilen, siyasete bulaşmamış toplum tarafından güvenilen ve 

dürüstlüğüne inanılan kişiler arasından seçilmesinde yarar vardır.  
                                                 

274 Tufan Erhürman, “Türkiye …”, a.g.m., s.166. 
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İlk ombudsmanlar kurumun yerleşmesinde, gelişmesinde ve toplum tarafından 

benimsenmesinde çok önemli rol oynadıklarından ilk ombudsmanın seçiminde çok 

iyi bir tercih yapılmalıdır. 

3.4.1.2. Görev Süresi ve Görevden Alınması 

Ombudsmanın seçilme esasları kadar görev süresinin belirlenmesi de önem 

taşımaktadır. Ombudsmanın bağımsızlığına ve tarafsızlığına olumsuz yönde etki 

etmeyecek bir süre belirlenmelidir. Ombudsmanın görev süresi, tarafsızlık üzerinde 

etkili ve önemli bir sorundur. Görev süresinin  kısa  olması,  ombudsmanın gerçek 

gücünü ortaya koymasını engelleyebileceği gibi, çok uzun süreli olması da siyasi 

yakınlaşma riskini beraberinde getirmektedir. Bu süre, milletvekili seçiminden daha 

uzun bir süre olabilir, fakat TBMM’nin seçim dönemiyle çakışmayacak bir şekilde 

yani iki genel seçimin ortasında yapılması akla uygun gelebilir.  

Değişik ülkelerdeki ombudsmanların görev süreleri ile tekrar atanma durumları 

incelendiğinde çok farklı uygulamalar olduğu görülmektedir. Görev süresi 3-7 yıl 

arasında değiştiği gibi İngiltere’de olduğu gibi süresiz olarak emekli oluncaya kadar 

da görevde kalabilmektedir. Yine bazı ülkelerde tekrar atama veya seçilme söz 

konusu iken bazı ülkelerde bu mümkün değildir. 

Tasarının 14.maddesine göre, Başdenetçi ve denetçilerin görev süreleri beş 

yıldır ve bir dönem Başdenetçi veya denetçi olarak görev yapan bir kimse bir dönem 

daha seçilebilir. Ayrıca, aynı maddeyle, Kuruma saygın ve tecrübeli kişilerin aday 

adayı olabilmelerini sağlamak ve seçildikten sonra da mesleki kaygı taşımamalarını 

temin etmek üzere özlük hakları güvence altına alınmıştır.  

Ülkemizde ombudsmanın 6-7 yıllık süre için seçilmesi, görev süresinin 

uzunluğu ve görevin gerektirdiği tam tarafsızlık gözönüne alınarak ikinci kez 

seçimine imkan tanınmaması daha uygun bir yaklaşım olacaktır. Zira, yoğun ve 

manevi olarak yıpratıcı iş yükü zamanla kamu hakeminin şevkinin kırılmasını, 

birtakım iş ve işleyişlerin rutinleşmesini de beraberinde getirebilir. İşin, enerji ve 

heyecan gerektiren özellikleri gözönünde tutularak, bu dinamizmin yeni kamu 

hakemleriyle sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

Türk Ombudsmanının görevden alınması konusunda yetki ve usulde paralellik 

ilkesi korunmalı ve mutlaka TBMM tarafından görevinden alınmalıdır. 
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Ombudsmanla ilgili şikayetler Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay 

Başkanlarından oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından incelenmelidir. 

Ombudsmanın tarafsızlığını kaybettiği veya görevini yaparken kendisine yada 

üçüncü kişilere çıkar sağladığı durumlarda, hükümet Anayasa Mahkemesi, Danıştay 

ve Yargıtay başkanlarından oluşan üç kişilik komisyona başvurarak şikayetlerini 

incelemesini istemelidir. 

Komisyon şikayet konularını inceleyerek bir rapor hazırlamalı ve rapor 

şikayetin haklı veya haksız olduğunu delilleriyle ortaya koymalıdır. Eğer raporda 

ombudsman suçlu bulunmuşsa rapor oylanmak üzere TBMM Genel Kuruluna 

gönderilmeli ve genel kurulda okunmalıdır. Rapor okunduktan sonra gizli oylama 

yapılarak TBMM’nin üçte iki çoğunluğu ile ombudsman görevinden 

azledilebilmelidir. 

3.4.1.3. Bütçesi 

Ombudsmanın seçiminden sonra bağımsızlığını sağlayacak bir diğer unsur da 

faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmayacak bir mali özerkliğe sahip olmasıdır. 

Ombudsman mali özerkliği sayesinde bütçe olanakları ölçüsünde hiçbir makamın 

etkisinde kalmadan iş görebilir. 

Türk Ombudsmanının bütçesi, teşkilat ve faaliyet giderlerini karşılayacak 

düzeyde olmalı ve TBMM bütçesi içinde yer almalıdır. Ödeneklerin harcanması, 

Sayıştay’ın hukukilik denetimi dışında hiç bir denetime tabi olmamalıdır. 

Tasarının 34.maddesinde de, “Kurumun bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

bütçesi içinde yer alır. 

Başdenetçi, her yıl için yapacağı işlerin masraflarına karşılık olmak üzere 

verilmesi gereken ödenek tutarını, Başkanlığa sunar. 

Kurumun bütçe ve harcama esas ve usulleri 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabidir.”  hükmü yer 

almaktadır. 

Ayrıca, ombudsmanın maaşının da, ülke içerisindeki en yüksek maaşlı kamu 

görevlisinin maaşına denk olması, kurumun başındaki kişinin, yaşam seviyesini 

yükseltmek için iktidardakilerle pazarlık yapmak ve dolayısıyla onlarla uyumlu 

olmak zorunda kalmasının önlenmesi açısından yararlı olacaktır. 
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3.4.1.4. Dokunulmazlığı 

Ombudsmanların tarafsızlığını sağlayan bir unsurda dokunulmazlıklarının 

sağlanmasıdır. Türk Ombudsmanı görevini yerine getirirken hiçbir organ, makam, 

merci veya kişiden etkilenmemesi ve yine görevini yerine getirirken yapmış olduğu 

iş ve işlemler, söylediği sözler nedeniyle ceza kavuşturmasına uğramaması için 

parlamenter dokunulmazlığına benzeyen bir dokunulmazlık sağlanmalıdır. Bu 

ombudsmana bağımsızlığını sağlayacak en önemli unsurdur. Dokunulmazlık 

sayesinde ombudsman kimseden çekinmeden, etki altında kalmadan, bağımsız ve 

tarafsız olarak görevini yerine getirebilir. 

Tasarının 12.maddesinde, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, Başdenetçi 

ve denetçilere görevlerini yerine getirirken emir ve talimat veremeyeceği; genelge 

gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı belirtilmiştir. 

Tasarının 31.maddesinde de; “Başdenetçinin ve denetçilerin görevleri 

sebebiyle bir suç işledikleri öne sürüldüğü takdirde haklarında ceza soruşturması ve 

kovuşturması yapılabilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının iznine 

bağlıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı itiraz mercii 

Danıştay’ın ilgili dairesidir. 

Başdenetçi ve denetçiler hakkındaki hazırlık soruşturması Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılır. Açılacak kamu davası, Yargıtay’ın ilgili 

ceza dairesinde görülür. Temyiz mercii, Yargıtay Ceza Genel Kuruludur. 

Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri 

uygulanır. 

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hali genel 

hükümlere tabidir.” hükmüne yer verilmiştir. 

3.4.1.5. Teşkilat ve Personeli 

Ombudsman kurumu, kurumu uygulayan ülkelerin önemli bir çoğunluğunda 

tek bir ombudsmanın başkanlığında örgütlenmektedir. Bu durum, hiç kuşkusuz ki, 

ombudsmanın doğası gereği bireysel olan ve gerek idareyle gerek yurttaşlarla birebir 

iletişim içine girmesi gereken yapısına da uygun düşmektedir. Buna karşın, 

ombudsmanı uygulamaya geçirecek ülkenin yüzölçümü ve nüfusu büyüdükçe, tek bir 
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ombudsmanın başkanlığında örgütlenmek gittikçe güçleşir. Bu durumda ombudsman 

makamındaki kişi için iki seçenek vardır: Ya sadece kurumun başı ve temsilcisi 

konumuyla yetinerek kendisine yapılan şikayetlerle birebir ilgilenemeyecek yada iş 

yükü altında boğulacaktır. Bunların ikisi de istenmeyen durumlardır. Ombudsmanın, 

bir hiyerarşik amirin başkanlığında örgütlenen ve amirin, memurlarının işlemlerini 

imzalamaktan başka bir işe zaman ayıramadığı devasa bürokratik kurumlardan biri 

haline dönüşmesi, hiç kuşkusuz ki onun bürokrasinin yaralarına merhem olma 

amacını güden doğasıyla bağdaşmayacaktır. Bu durumda ombudsmanı daha küçük, 

daha esnek ve daha dinamik bir kurum haline getirmek zorunludur. Farklı ülkeler bu 

soruna, kendi ülkelerinin özelliklerinden kaynaklanan farklı avantaj ve dezavantajları 

olan, farklı çözümler üretmişlerdir. İngiltere, yerel yönetim kuruluşlarını Parlamento 

Komiseri’nin görev alanının dışına çıkararak ayrı bir Yerel Yönetim Ombudsmanı 

kurmuş, bu arada merkezi yönetimin görev alanı içinde kalan bazı hizmet sektörleri 

için de ayrı ombudsmanlar kurarak çok ombudsmanlı bir yapıyı benimsemiştir. 

Ombudsman, Fransa’da illerde temsilciliklere sahip kılınmış, İsveç’te ise bir Baş 

Ombudsmanın idari başkanlığında çalışan, birden çok ombudsmandan oluşan bir 

yapıya bürünerek, sektörel düzeyde örgütlenmiş bazı ombudsmanlar yanında görev 

yapmaya başlamıştır275. 

Ülkemizde de, ombudsmanın doğasından kaynaklanan küçük, esnek ve 

dinamik yapısının korunması gerekmektedir. Ombudsman adı altında, gereksiz 

derecede kalabalık yeni bir yapının oluşturulması, bürokrasinin şimdiki sorunlarını 

çözmek yerine, yeni bürokratik sorunlara yol açacaktır. Buna karşın bugün 

Türkiye’de yurttaşların idarenin bütünüyle ilgili şikayetleri göz önünde tutulursa, bu 

şikayetlerin tümünü kucaklamayı planlayan bir yapının da devasa boyutlarda olması 

kaçınılmaz görünmektedir. Bu durumda Türkiye’nin, herşeyden önce, idareyle ilgili 

tüm şikayetleri çalışma alanının konusu haline getirecek bir ombudsmandan uzak 

durması önerilebilir. Bunun içinde merkezi idareyle yerinden yönetim kuruluşları 

arasında bir ayrım yapmak ve merkezi idareyi denetleyecek bir ombudsmanın 

kurulmasına öncelik vermek uygun gözükmektedir. Ancak bu durum uzun vadede 
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tüm Türkiye için ayrı bir Yerel Yönetim Ombudsmanının kurulmasını 

engellememelidir276. 

Tasarının 4.maddesinde, Kurumun uygun yerlerde büro açarak ülke çapında 

örgütlenme yolunun açık tutulduğu anlaşılmaktadır. Zaten ülkemiz nüfusu ve 

yüzölçümü yanında merkezi idarenin yaygınlığı da göz önünde bulundurulduğunda 

sadece merkezde görevlendirilmiş bir ombudsman modelinin, ülkenin dört bir 

yanından gelecek şikayetlerle, bire bir ilgilenerek sonuca bağlamasının beklenmesi 

gerçekçi olmayacaktır. Tasarıyla benimsenen, birden çok kişiden oluşan ve ülke 

çapında örgütlenme yolu açık tutulan bir model, Kurumun işlerliği ve geleceği 

açısından da daha gerçekçi bir yaklaşım oluşturmaktadır. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken önemli bir nokta, Kurumun ülke genelinde örgütlenmesi 

konusunda, ülke çapında binlerce kişiden oluşan bir personele sahip, bürokratik bir 

yapıya bürünmemesine dikkat edilmesi gereğidir. Ombudsmanın taşra teşkilatı gerek 

duyulan illerde birkaç kişiden oluşmalı ve ombudsmanlar, farklı zamanlarda farklı 

illerdeki teşkilatlarını ziyaret etmek suretiyle, farklı illerdeki yurttaşlarla ve merkezi 

idarenin taşradaki farklı teşkilatlarıyla birebir ilişki içerisine girmelidirler. 

Ayrıca, kurumun idari teşkilat içindeki yeri açık olarak belirtilmelidir. Ancak, 

Anayasada belirtilen idarenin bütünlüğü ilkesinin sonucu olarak, yasama organına 

karşı siyaseten sorumlu olan yürütmenin ve ona tabi olan idarenin, sorumluluğun bir 

bütün olarak işlemesi halinde var olabileceği gerçektir. Bunun için de, Kurumun, 

idarenin bütünlüğü ilkesi içerisinde devlet teşkilatının hangi noktasında 

tanımlanacağı önem taşımaktadır. Yürütmeye karşı bağımsız, fakat yürütmeyi 

denetleyecek olan bir kurumun Anayasada belirlenen devlet teşkilatı içinde 

konumlandırılmasının güç olacağı, bu nedenle tasarı ile kurulması öngörülen Kamu 

Denetçiliği Kurumunun Anayasal bir dayanağa kavuşturulmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir. 

Yine, Türkiye açısından, dönüşümlü başkanlık yerine kamuoyu önünde 

kurumu temsil kabiliyetine sahip ve idare içerisinde sürekliliği sağlayan “Baş 

Ombudsman” formülü daha uygun olacaktır. 

Ombudsmanların görev alanlarının önceden yasayla belirlenmemiş olması ve 

yasayla sayısı belirlenmiş ve parlamento tarafından seçilmiş ombudsmanların görev 
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alanlarının Baş Ombudsman tarafından, kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, 

kurumun doğası gereği esnek olması gereken yapısına daha uygun düşecektir. Belli 

görev alanlarında görevlendirilmiş ombudsmanların, görev alanlarındaki dosyalarla 

ilgili olarak kamuoyuna yapacakları açıklamaların Baş Ombudsmanla birlikte 

gerçekleştirilmesi de, kurum içerisinde temsil sorununun ortaya çıkmasını engellemiş 

olacaktır277. 

Tarafsız ve bağımsız bir biçimde çalışabilmek, ancak çıkar ilişkilerinden 

sıyrılmakla olanaklı olduğundan, Başdenetçi, denetçiler ve diğer tüm personelinin 

kurumdaki görevleri süresince resmi ve özel diğer hiçbir görev almamaları, ticaretle 

uğraşmamaları, siyasi partilere üye olmamaları gerekmektedir. 

İlk çalışmaları sonucu, kurumun benimsenmesinden sonra, iş yükü ve 

ihtiyaçlar dikkate alınarak, kamu yönetiminin hizmet alanlarına göre (sağlık, yerel 

yönetimler, vb) denetçi sayısı arttırılmalı, Türk Ombudsmanlık Teşkilatı günün 

ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmelidir. 

3.4.2. Türk Ombudsmanının Görev ve Yetkileri 

3.4.2.1. Görevleri 

Türk Ombudsmanının görevleri; 

1- Hukukun üstünlüğü ilkesini korumak ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 

yasaların getirdiği kişisel hak ve özgürlükleri savunmak, kamu yönetimi süreci içinde 

vatandaşların temel kişisel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmamasını sağlamak, 

2- İdari fonksiyonları kullanırken (veya kullanmaktan imtina ederek) merkezi 

ve yerel idare organları, personeli veya onun adına hareket eden diğer makamların 

kötü yönetiminin bir sonucu olarak haksızlığa uğradığını iddia eden fertler veya özel 

hukuk tüzel kişilerinin şikayetlerini incelemek, 

3- Kötü yönetimden doğan haksızlıkları önlemek amacıyla yönetimin 

iyileştirilmesine ve geliştirilmesine çalışmak, 

4- Vatandaşlar ile yönetim arasındaki ilişkileri iyileştirmek, 

5- Yönetim - yurttaş ilişkilerinde hakkaniyeti sağlamak olmalıdır. 
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3.4.2.2. Yetkileri 

a-Yetki Alanı 

Türk Ombudsmanının yetki alanına kamu yönetimi (devlet kurumları, yerel 

yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu iktisadi 

teşebbüsleri ve kamu görevi gören diğer kuruluşlar), askeriye ve yargı kuruluşları 

girmelidir. Ancak ombudsmanın silahlı kuvvetler ve yargı ile ilgili yetkileri, silahlı 

kuvvetler ile ilgili olarak asker alma gibi idari işlemlerle, yargı ile ilgili olarak da 

mekanizmanın işlemesinde ortaya çıkan, yargıda gecikmeye, aksamaya sebep olan 

idari sorunlar açısından denetim yapılmalıdır278. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri, 

hükümet yahut bakanlar, doğrudan seçimle iş başına gelen kamu görevlileri, yerel 

yönetimlerdeki karar organları, yargı organlarının yargılamaya ilişkin faaliyetleri 

ombudsmanın yetki alanı dışında kalmalıdır. Ayrıca, ulusal siyasayı ilgilendiren 

politik konular, dış işlerini ilgilendiren sorunlar, hükümetin politikası veya yasaların 

içeriği ombudsmanın yetki alanı dışında tutulmalıdır. 

Tasarının 9/2.maddesinde, yasama ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin 

işlemler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece askeri nitelikteki faaliyetlerinin 

Kurumun görev alanı dışında olduğu belirtilmiştir.  

Yasama organının yasama faaliyetlerinin kurumun görev alanı dışında 

olduğunun belirtildiği hatırlandığında, idarenin düzenleyici işlemlerinin 

denetlenmesinde özel bir durum ortaya çıkabilecektir. Bilindiği bu işlemlerin yargı 

organlarınca hukuka uygunluğunun denetlenmesi bir üst hukuk normuna 

uygunluğunun araştırılmasından ibarettir. Kurumca da yapılacak hukuka uygunluk 

denetiminin bir üst hukuk normu olan ilgili Kanuna uygunluğu ile sınırlı kalması 

durumunda bir sıkıntı ortaya çıkmayabileceği düşünülse de bu işlemlerin (Kurumun 

yerindelik denetimi de yapacağı kabul edildiğinde) yerindelik açısından denetlenmesi 

söz konusu olduğunda bir zorunluluk olarak bu işlemlerin dayanağı olan kanunların 

da yerindelik açısından değerlendirilmesi gerekecektir ki bu durumda tasarının 

9.maddesinde yer alan düzenleme dolaylı yoldan da olsa hükümsüz kalabilecektir. 

                                                 
278 Ömer Baylan, a.g.m., s. 171. 
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Tasarının 17/3-b maddesinde de yargı organlarında görülmekte olan veya yargı 

organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıkların, Kurum tarafından incelenmeyeceği 

belirilmiştir. Esasen kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve yargı bağımsızlığının gereği olan 

bu düzenleme hiçbir organ veya merciinin yargı organlarına emir ve talimat 

veremeyeceği, hatta tavsiye ve telkinde bulunamayacağının belirtildiği anayasa 

hükmüyle de uyumludur. Ancak bu noktada idarenin düzenleyici işlemleri olarak 

adlandırılan tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. işlemlerine ilişkin kuruma 

başvuru yapılması durumunda, önemli bir sorun ortaya çıkabilecektir.  Bilindiği gibi 

bu tür düzenleyici işlemler genel ve soyut kurallar ortaya koymaları nedeniyle, bir 

çok kişiyi etkileyebilmekte ve dolayısıyla bu işlemlerden etkilenen bütün kişilerin 

ayrı olarak bu işlemler hakkında idari yargıda iptal ve/veya tam yargı davası açma 

hakkı bulunmaktadır. Bu durumda aynı düzenleyici işlemin iptali istemiyle üçüncü 

bir şahıs tarafından dava açılması halinde, kuruma başvuruda bulunan kişi 

bakımından söz konusu işlemin yargı organlarınca görülmekte olan bir uyuşmazlık 

olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu 

aşamada üçüncü kişiler bakımında bu davaların kuruma yapılacak bir müracaattan 

önce açılmış olabileceği gibi kurumun yapılan müracaatı değerlendirmesi 

aşamasında yada müracaatı sonuçlandırmasından sonra da açılabileceği dikkate 

alınmalıdır. 

Ayrıca, memurların özlük haklarıyla ilgili konuların da ombudsmanın görev 

alanı dışında bırakılması gerekmektedir. Bu şekilde hem kamu hakeminin iş yükünün 

azaltılması, hem yeni bir torpil müessesinin oluşturulması önlenmiş olacaktır. Kamu 

personelinin çalıştığı kurumda kendisine özlük haklarından, tayin, terfi ve atama ve 

nakillerinden dolayı haksızlık iddialarını götüreceği yer idari yargıdır. İdari yargı 

dışına taşırılan bütün itirazların ve personelin bağlı olduğu kurum dışına taşırılan 

taleplerin aslında birer torpil istemi olduğu unutulmamalıdır279. 

b- Araştırma Yetkisi280  

Ombudsmanın incelemesinin hukuka uygunlukla sınırlı tutulmaması gereklidir. 

Esasen böyle bir kurumdan beklenen eylem ve işlemlerin yerindeliğinin, hakkaniyete 

                                                 
279 Tufan Erhürman, “Türkiye …”, a.g.m., s.171. 
280 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısının 20.maddesinde düzenlenmiştir. 
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uygunluğunun denetimidir. Aksi takdirde, bürokrasinin her şeyi kitabına uydurma 

alışkanlığının ve becerisinin gerisinde böyle bir kuruma rağmen mağdur, idareye 

güveni sarsılmış insanlar olacaktır. 

Ombudsman, idarenin eylem ve işlemlerini hem hak ve özgürlükler, hem 

kötüyönetimin önlenmesi hem de hakkaniyet açılarından ele alabilmelidir. Ülkemizin 

içinde bulunduğu şartlar ve kamu yönetimimizin yüzyılların getirdiği sorunları kamu 

hakeminin bu fonksiyonların hepsini birden ifası zorunluluğuna yol açmaktadır. 

Vatandaşların hak ve özgürlüklerinin savunulması yargının görevleri arasında 

olmakla birlikte, kamu hakeminin bu alana müdahalesi yargı kararlarına veya 

yargının alanına girmek şeklinde olmayacaktır. Bu çerçevede “Yönetsel işlemleri, bir 

yönetsel işlemde bulunması gereken tüm nitelikleri de gözönünde bulundurarak, de-

netlemek suretiyle birey hak ve özgürlüklerini korumak” olarak algılamak 

gerekmektedir281. 

Kötüyönetim konusunda da kamu hakeminin hükümetin kararlarına bağlı 

kötüyönetimi denetlemesi bir yerde, yönetsel kararın kalitesini denetlemek anlamı 

taşıyacaktır ki, bu da hükümetle kamu hakemini karşı karşıya getirecektir. Böyle bir 

durum arzulanır bir durum değildir. Kamu hakeminin hükümetin uygulamalarına 

yönelik kötüyönetim denetimi yapması sağlıklı bir denetim yöntemi olacaktır. Bu, 

daha çok kamu yönetiminin hatalı eylem ve işlemlerinin denetimi ve doğurduğu kötü 

sonuçların ortadan kaldırılması amaçlı olduğu için hem arzulanır hem gerekli bir 

yoldur282. 

Tasarının 9/1.maddesine göre, Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri 

incelemek ve önerilerde bulunmakla görevlendirilmiştir. Burada dikkat çeken nokta, 

Kurumun, incelemeye aldığı konuları hangi açılardan denetime tabi tutacağıdır. 

Çünkü tasarıda, “hukukilik denetimi” ve “yerindelik denetimi” kavramlarından 

bahsedilmeksizin, Kurumun görevinin “şikayetleri incelemek” olduğu belirtilmiştir. 

Ancak, Kurumun, idari işlem ve eylemleri sadece hukuka uygunluk yönünden 

denetleyen idari yargıdan farklı olarak; idari işlem, eylem, tutum ve davranışları aynı 

zamanda yerindelik yönünden de incelemek ve araştırmakla görevli olduğunu kabul 

etmek gerekir. Bu sayede, idarenin faaliyet alanının, idarenin tutum ve davranışlarını 

                                                 
281 Zekeriya Temizel, a.g.e.,  s.73. 
282 B.Zakir Avşar, a.g.e., s.133-134. 



 107

da kapsayacak şekilde, idari yargıdan daha geniş bir bölümü yargı dışı denetim altına 

alınacaktır. Ayrıca, idari yargıda denetim dışı bırakılmış olan yerindelik denetimi 

yapılmış ve kamu hizmetlerinde verimlilik ve hakkaniyete uygunluk sağlamada bir 

adım daha atılmış olacaktır. Aksi takdirde, zaten hukukilik denetimi yapmakla 

görevli mahkemeler varken, görevleri böylesine kısıtlanmış bir kurumun, amaçlanan 

faydayı sağlayamayacağı açıktır. Bunun yanında, kamuoyunda, idari yargıya bir 

alternatif olarak algılanma riskiyle de karşı karşıya kalınacaktır. 

Türk Ombudsmanına şikayet üzerine harekete geçebileceği gibi, re’sen, kendi 

inisiyatifi ile de araştırma ve soruşturma başlatabilme yetkisi verilmelidir. Bu yetki 

sayesinde ombudsman, denetleme gezileri sırasında veya medyadan elde ettiği 

haberler neticesinde, herhangi bir kötü yönetimle karşılaştığı zaman re’sen 

soruşturma başlatabilecektir.  

Türk Ombudsmanı, gizlilik taşıyanları da içermek üzere, tüm kamu belge ve 

dosyalarını inceleyebilmelidir. Kamu görevlileri de ombudsmana gereksinimi olan 

her türlü bilgiyi sağlamakla yükümlü olmalıdır. Ancak güvenlik, dış işleri ve milli 

savunma ile ilgili konularda dosya içinde yer alan bilgilerin ombudsman tarafından 

da gizli tutulması istenebilmelidir. 

Türk Ombudsmanı, kamu görevleri sırasında yasaları çiğneyen görevlilere 

karşı disiplin soruşturması açılmasını isteyebilmeli,  gerektiğinde savcılardan yardım 

alabilmelidir. 

Türk Ombudsmanı, hükümete, ilgili bakana ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisine yasa ve yönetmeliklerde yapılmasını gerekli gördüğü değişiklik önerileri 

içeren raporlar sunabilmelidir. 

Türk Ombudsmanına, bilgi yada açıklama isteklerini yerine getirmeyen 

görevliler hakkında disiplin ve para cezası talep etme yetkisi verilmelidir. Araştırma 

ve soruşturmalarda güçlük çıkaran, savsaklayan, belge ve bilgi gizleyen veya 

yanıltıcı davranan kamu görevlilerin yargı yoluyla cezalandırılması kuralı da 

getirilmelidir. 

Tasarının 18.maddesinde buna uygun olarak “Kurumun inceleme ve araştırma 

konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten 

itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre içinde istenen bilgi ve 

belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Başdenetçi veya 
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denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci, fiilin niteliğine uyan disiplin soruşturması 

açabilir. 

Ancak; Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili 

mercilerin en üst makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle 

verilmeyebilir.” hükmü yer almaktadır. 

Kamu hakemi, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı olmak, özel hayatın gizliliğini 

korumak, kamu güvenliğini ve devletin yüksek çıkarlarını zedelememek için 

gerekirse gizliliğe uyacaktır. Ancak, bu gizlilik, bürokratizmin, alışılagelmiş her 

önüne gelen evraka basılan “gizli” damgası çerçevesinde düşünülmemelidir. Bu 

gizliliğin bir yönü de yıllık faaliyet raporlarından kamuoyuna açıklananlarda 

şikayetçi kişilerin isimlerinin kendi arzuları doğrultusunda saklı tutulmasının 

güvenlikleri veya toplumsal itibarları açısından önemli olabileceği unutulmamalıdır. 

Öte yandan, şikayet edilen kamu görevlisinin ve kurumun adının şayet şikayette 

haklılık payı varsa kat’i suretle saklı tutulmaması gerekmektedir. Aksi takdirde, 

kamuoyunun bu kişileri ve kurumları tanımamasından ötürü umulan yararlara 

ulaşmada güçlük çekilir283. 

Sonuç olarak, Türk Ombudsmanı yukarıda belirtilen araştırma yetkileri ile 

donatılmalıdır. Bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

3.4.2.3. Harekete Geçme Biçimi 

Bugün sadece İngiltere ve Fransa’da uygulama alanı bulan, ombudsmanı bir 

milletvekili aracılığıyla harekete geçirme yöntemi bir yana bırakılırsa, 

ombudsmanlar, kural olarak şikayet üzerine ve re’sen harekete geçebilmektedirler.  

Türkiye açısından bakıldığında, milletvekillerinin iş takipçiliği yapmasından 

muzdarip olan bir toplumda, ombudsmana başvuru konusunda milletvekili 

aracılığıyla başvuru zorunluluğunun getirilmesinin, sorunlara sorun eklemek 

anlamına geleceği açıktır. Türk Ombudsmanı, yurttaşların bireysel olarak 

başvurabilecekleri ve yurttaşlarla arasında herhangi bir aracıya gereksinme 

duymayan bir kurum olmalıdır. Aksi takdirde Ombudsmanın, milletvekillerinin daha 

kolay iş takipçiliği yapabilmesi için kurulan ve ancak milletvekillerine ulaşabilecek 

                                                 
283 B.Zakir Avşar, a.g.e., s.131-132. 
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iltimas ve aracılık mekanizmalarına sahip olan imtiyazlı yurttaşlarca 

başvurulabilecek, bize özgü bir yapı olarak ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır284. 

a) Başvuru Koşulları 

Türk Ombudsmanına başvuru, İsveç’te olduğu gibi, sözlü ve aracı olarak bir 

parlamenteri kullanmaksızın, doğrudan yapılabilmelidir. 

Türk Ombudsmanına, Türk vatandaşı olma şartı aranmaksızın, yabancılar ile 

tüzel kişiler de başvurabilmelidir. Çünkü kamu hizmetlerinden sadece Türk 

vatandaşları değil yabancılar ve tüzel kişiler de yararlanmaktadır. 

Tasarının 17/1.maddesinde, Kuruma, gerçek ve tüzel kişilerin başvurabileceği 

belirtilmiş, yabancıların başvuru hakkı ise, karşılıklılık esasına bağlanmıştır. Ancak, 

yapılacak başvurularda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2.maddesinde 

belirtilen menfaat bağının veya hak ihlali şartının aranıp aranmayacağı konusunda 

tasarıda bir düzenleme getirilmiş değildir. 2577 sayılı Kanunda belirtilen menfaat 

bağının veya hak ihlali şartının Kuruma yapılacak başvurularda aranmaması 

durumunda iş yükünün daha da artacağı düşünülmektedir. Bu noktada, yapılacak 

başvurularda en azından hak ihlali şartının aranması faydalı olacaktır kanısındayız. 

Ombudsmana başvurunun ilke olarak yazılı yapılması ve şikayetle ilgili 

delillerin de başvuru evrağına eklenmesi istenmelidir. Ayrıca yazılı başvuru 

yapamayan vatandaşlara Ombudsman teşkilatının ve il temsilciliklerinin gerekli 

yardımı yapmaları sağlanmalıdır. 

Türkiye’deki eğitim düzeyi bir başka sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Bugün 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna çok ufak meselelerden bile 

başvuranlar olmaktadır. Bu tür ilgisiz başvuruların ombudsmanı engelleyecek 

yığılmalara yol açmasına izin verilmemelidir. Yapılacak teknik düzenlemeler ile 

tıpkı TBMM Dilekçe Komisyonunun yaptığı gibi ön büro faaliyeti ile ayıklama 

işlemi yapılabilir. Yazılı dilekçelerin bu ön ayıklamadan sonra ilgili başvuru 

makamlarına havale edilmeleri sağlanabilir285. Ayrıca konu mahkemeye intikal 

ettirilmiş veya ettirilmesi düşünülüyor ise ombudsmanın şikayeti kabul etmemesi 

                                                 
284 Tufan Erhürman, “Türkiye …”, a.g.m., s.173. 
285 Ömer Baylan, a.g.m., s. 176. 
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sağlanmalıdır. Aksi takdirde mahkemeler ile ombudsmanın karşı karşıya gelmesi gibi 

sakıncalı bir durum ortaya çıkacaktır. 

Dilekçelerde süreye ilişkin şartlar da aranmalıdır. Aksi takdirde kamu 

hakeminin iş yükünün altından kalkamayacağı boyutlara ulaşabileceği 

hesaplanmalıdır. Süreye ilişkin olarak, bizim önerimiz, şikayete konu olayın 

öğrenilmesinden itibaren altı ay, şayet idarenin denetimine ve yargıya intikal 

ettirilmiş, ancak sonuçta tatmin olunmamışsa yani bütün idari yolların 

tüketilmesinden sonra sorun çözülmemişse bu sürenin başlamasından itibaren iki ay 

içerisinde kamu hakemine getirilmelidir. 

Tasarının 17/6.maddesine göre “Kuruma, idari işlemlerde tebliğ tarihinden, 

idari eylem, tutum ve davranışlarda öğrenme tarihinden itibaren doksan gün içinde 

başvurulabilir. Kurum, başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvuruları kabul edip 

etmemeye yetkilidir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik veya 

kaymakamlıklara verildiği, diğer hallerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir.” 

Vatandaşların, ombudsmana başvurmaları nedeniyle idari dava açma süresini 

geçirerek bu haklarını kaybetmemeleri için, ombudsmana başvuru, idari dava açma 

süresini durdurmalı veya ombudsmanın verdiği karardan sonra idari yargıya başvuru 

için belli bir süre tanınmalıdır. Tasarının 17/7.maddesinde “Dava açma süresi içinde 

yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur.” denilerek bu 

yönde bir düzenleme yapılmıştır. 

b) Re’sen Harekete Geçmesi 

Ombudsmanın şikayet yoluyla harekete geçebilme yanında, re’sen harekete 

geçebilme olanağına da sahip kılınması, ülkemizde kurulacak ombudsman kurumunu 

idari yargıdan ayıracak bir diğer önemli fark olarak karşımıza çıkacaktır. Re’sen 

harekete geçme yetkisiyle donatılmış ombudsman, hem yurttaşların hak arama 

yollarını bilmemeleri veya bunları çeşitli nedenlerle kullanmaktan çekinmeleri 

nedeniyle takip edilmeyen hukuka aykırı uygulamaları takip etme, hem de medyanın 

zaman zaman gündeme getirdiği, fakat kimsenin yargı organları önüne taşımaya 

cesaret edemediği olayların üzerine gidebilme olanağına kavuşturulmuş olacaktır. 

Ombudsmana re’sen harekete geçebilme yetkisinin tanınması, yukarıda sayılan 

yararların yanında, başvuru koşullarını tam olarak yerine getirmeyen, ama 
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ombudsman tarafından incelenmeye ve araştırılmaya değer bulunan şikayetlerin de 

denetim konusu yapılabilmesi olanağı kazandırması açısından da önemlidir. 

3.4.2.4. Yaptırımları 

İlke olarak ombudsman idarenin yerine geçerek karar alamamakta, idare 

tarafından alınan bir kararı değiştirememektedir. Ombudsman bir uygulama mercii 

değildir. Denetleme veya inceleme sonucu hazırlayacağı raporlar da idare açısından 

hukuksal bir bağlayıcılık taşımayacaktır. 

Ombudsmanın raporlarının etkinliği başarısının anahtarıdır. Fakat raporların 

etkin olabilmesi için daha kuruluş aşamasında güçlü bir kamuoyu desteği ve hem 

kurumsal hem de kişisel saygınlık şarttır.  

Bu noktada ombudsmanın basınla olan ilişkileri onun başarısı açısından çok 

önemlidir. Ombudsmanın ilgili durumu basın yayın araçları vasıtasıyla kamuoyu 

önüne taşıyarak oluşturacağı potansiyel güçle halk için çalışacaktır. Dolayısıyla 

raporların basın aracılığıyla halka inebilmesi için yasal kolaylıklar sağlanmalı, basına 

bu konuda zorunluluk dahi getirilmelidir. Kamuoyunun arkasına alamamış, basın 

yayın araçlarını gereği gibi kullanmayan bir ombudsman denetimi idare üzerinde hiç 

bir anlam ifade etmeyecektir. 

Türk Ombudsmanına yıllık ve özel rapor hazırlama yetkisi verilmelidir. Bu 

yetki ombudsmanın en önemli yaptırımı olacaktır. Türk Ombudsmanı kamuoyu ve 

parlamentonun desteğine ihtiyaç duyduğu durumlarda, özel raporlar düzenleyip 

parlamentoya sunmalı aynı zamanda kamuoyuna da açıklayabilmelidir. 

Türk Ombudsmanının hazırladığı yıllık rapor TBMM’ye ve Cumhurbaşkanına 

sunulmalıdır. Yıllık rapor görüşüldükten ve ombudsmanın çalışmaları 

değerlendirildikten sonra genel kurulda okunmalıdır. Yıllık rapor genel kurulda 

okunduktan sonra ombudsmanın yapmış olduğu reform önerileri tartışılmalı daha 

sonra da rapor resmi gazetede yayınlanmalıdır. Böylece tüm kamu kurumlarının 

ombudsmanın önerilerinden haberdar olması sağlanmış olacaktır. 

Tasarının 22.maddesinde “Kurum, her takvim yılı sonunda yürütülen 

faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak Komisyona sunar. Komisyon, 

beş yüz kelimeyi aşmayacak biçimde özetlediği raporu, Genel Kurula sunulmak 

üzere Başkanlığa gönderir.  
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Kurumun yıllık raporu, ayrıca Resmi Gazetede yayımlanmak ve Türkiye 

Radyo ve Televizyon Kurumu radyo ve televizyon kanallarında Başdenetçi 

tarafından açıklanmak suretiyle kamuoyuna duyurulur. 

Kurum; açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin 

her zaman kamuoyuna duyurabilir.” hükmüne, 23.maddesinde ise “Kurumun 

faaliyetleri hakkında açıklama yapmaya Başdenetçi yetkilidir. 

Başdenetçi bu yetkisini Başdenetçivekiline de devredebilir.” hükmüne yer 

verilmiştir. 

Ombudsmanın raporlarının etkili olabilmesi için Meclisin her zaman 

ombudsmanın arkasında olması, hükümetinde ombudsmanın yapmış olduğu, yasa ve 

yönetmelik değişikliklerini de içeren reform önerilerini uygulamaya koyması gerekir. 

Aksi takdirde yasama ve yürütme tarafından önemsenmeyen, önerileri dikkate 

alınmayan bir ombudsmanın ülkemizde başarılı olmasını ve işlevlerini tam olarak 

yerine getirmesini bekleyemeyiz. 

3.5. Ombudsmanın Demokratik Sisteme Sağlayacağı Katkılar 

İnsan hak ve özgürlüklerinin evrensel olarak ve ayrım gözetilmeksizin herkes 

için gerçekleştirilmesi, çağımızın demokratik devletlerinin başlıca amaçlarından 

birisidir. Gerçekte insan onur ve saygınlığının doğal bir sonucu olan bu ilke, 

insanlığın yüzyıllar boyunca süren ve sayısız engellerin aşılmasını gerektiren 

çabalarının ürünü olarak gerçekleştirilmiştir. 

Demokrasi kamu hürriyetleri ve özde insan hak ve özgürlüklerinin 

gelişebilmesi için yeterli ortam sağlayabilen bir araçtır. Demokratik rejim 

kendiliğinden, hürriyetin gerçekleşmesini sağlayamaz. Zaten demokrasiden 

çoğunluğun tamamen engelsiz ve sınırsız olarak her istediğini yapabileceğini 

anlıyorsak bu takdirde, hürriyet düzeninin de gelişebileceğini söylemek zor olur. 

Fakat demokrasiyi klasik anlamda, yani azınlıkta kalanların da söz sahibi olduğu bir 

sistem olarak anladığımız zaman kamu hürriyetlerinin en iyi şekilde gerçekleşmesini 

sağlayacak ideal rejimin demokratik rejim olduğu kuşkusuzdur286. Demokrasi sadece 

bir kurumlar ve kurallar dizini olmayıp, sağlıklı işleyebilmesi için kendisiyle uyumlu 

bir siyasal kültüre ihtiyaç gösteren bir yönetim şeklidir.  

                                                 
286 Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ankara 1993, s.173. 



 113

İnsan hak ve özgürlüklerini güvenlik altına almayan, kendini hukukla 

sınırlandırmayan devlet, demokratik bir hukuk devleti olamaz. Bu bağlamda insan 

hak ve özgürlüklerinin en temel koruyucusu hukuk olmaktadır. Hukuk dışlandıkça 

temel hak ve özgürlükler de siyasal erk tarafında ihlal edilebilecek, hatta ihlal yok 

etmeye kadar varabilecektir. Devletin sınırını insan haklarıyla, özgürlükler 

hukukuyla sınırlamak esastır. Amaç sınırsız sorunsuz “kutsal devlet” yerine, sınırlı 

sorumlu “hukuk devleti”ni getirmek, devletin insancıllaştırılmasını sağlamak, bu 

yönde çaba harcamaktır. Temel hak ve hürriyetler ve bunların güvence altına 

alınması demokratik bir toplumun en temel dayanaklarından biridir. 

Kurulacak bir Türk Ombudsmanına bürokrasinin iyi gözle bakacağı şüphelidir. 

Günümüz demokratik devleti, sosyal devlet kimliğine bürünmüştür. Her geçen gün 

devletin görev ve yetkileri daha fazla artmakta, daha çok alana müdahale 

edilmektedir. Devletin özellikle görünen yanı hizmet yanıdır287. İdare yaptığı eylem 

ve işlemler sırasında vatandaşına zarar verebilmekte, ortaya haksız tutum ve 

davranışlar çıkabilmektedir. Devletin sosyal demokratik hukuk devleti olması 

haksızlıkları önlemeye yetmez. Önemli olan getirilecek teminatlardır. Özellikle 

idareyi hukuka bağlı tutacak teminatlardır. 

İdari yargının var olması ve işlemesi yeni denetim mekanizmalarına ihtiyaç 

duyulmayacağı anlamına gelmez. Kurulacak bir Türk Ombudsmanı muhakkak ki 

idare üzerinde “hukuka uygun davranmaya” zorlayıcı bir etki doğuracaktır. 

Kamuoyunun desteğini arkasına almış, basınla işbirliği içinde olan, bağımsız bir 

ombudsman hukuk devletini gerçekleştirmede önemli bir vasıta olacaktır. Devletin 

bugünkü merkeziyetçi, bürokratik ve vesayetçi yapısı yeni mekanizmaları 

gerektirmektedir288. 

Günümüz sosyal devletlerinin görevlerinin artması idareye de bir takım 

yükümlülükler yüklemiştir. Artık idare bireylerle daha fazla ilişkiye girmekte ve bu 

amaçla yeni yasalar ve mevzuat çıkarılmaktadır. Vatandaşlar ise çoğu zaman bu 

mevzuat ve yasalardan haberdar olmamakta hakların, nasıl arayacaklarını 

bilememektedirler. Bireyin idare karşısında bir haksızlığa uğradığında hangi yollara 

                                                 
287 M.A. Kılıçbay, “Devletin Yeniden Yapılanması”, Doğu-Batı Dergisi, Sayı 1, 1997, s. 12. 
288 Coşkun Can Aktan, “Devlet Niçin Yeniden Yapılanmalı ve Küçültülmeli”, Doğu-Batı Dergisi, 

Sayı 1, 1997, s. 31 vd. 
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başvuracağını bilmemesi veya bu yollara başvurmada bazı olumsuz sebeplerden 

dolayı isteksiz olması, kişinin idareye ve devlet kurumlarına güvenmemesi, onlara 

karşı soğuması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum da demokrasinin geleceği 

açısından tehlikeli bir süreç olmaktadır289. Ombudsman kurumu vatandaşa hak 

aramada yardımcı olacaktır. Bugün Türk idari yargısı işlemektedir. Vatandaş idare 

karşısında haksızlığa uğradığında şartları varsa idari yargıya başvurabilir. Fakat bu 

hem pahalıdır, hem de geç işler. Hatta bu gecikme dolayısıyla sonuç olumlu bile olsa 

bir kıymeti kalmayabilir. 

Türk Ombudsmanı bünyesinde uzmanlar ve hukukçuları barındıracağı için 

vatandaşa hak aramada yardımcı olacak, hatta hakkı onun adına arayacaktır. 

Ombudsmanın pratik, çabuk sonuç alan esnek yapısı bireylerin daha kısa sürede 

tatmin olmasını ve sisteme karşı güven duymasını sağlayacaktır. Türk Ombudsmanı 

hakkını aramak için kuruma başvuranları bilgilendirmek, başvuru doğrultusunda 

harekete geçmek, re’sen harekete geçmek yoluyla halkın demokrasiye ve devlet 

kurumlarına yabancılaşmasını önleyecektir. 

İdarenin merkeziyetçi, hantal ve bürokratik bir yapıya sahip olması kamu 

yönetiminin en önemli sorunlarından birisi durumundadır. Bu merkeziyetçi, 

bürokratik ve hantal yapı idare ile vatandaşlar arasında sürtüşmelerin doğmasına yol 

açmakta, vatandaşların idareye karşı tepki koymalarına yol açmaktadır. Bu durum 

özellikle ülkemizde vatandaşların gayrı meşru yollara başvurmalarına, idarenin adam 

kayırmasına, rüşvet yolsuzluk gibi hukuk dışı yolların doğmasına yol açmaktadır. 

Kurulacak bir Türk Ombudsmanı bir nebze olsun bu bürokratik hantal yapının 

daha çabuk işlemesine sebep olacak ve vatandaşların gayrı meşru, hukuk dışı yollara 

başvurmalarını önleyecektir. Vatandaşlar haklarını aradıkça ve bekledikleri sonuçları 

da aldıkça kendilerine daha güvenir hale gelecekler ve daha girişken, katılmacı 

demokrasiye daha tutkun bir toplumun oluşması yolunda ilk adım atılmış olacaktır. 

Ombudsman halkla kaynaştığı, basınla ilişkide bulunduğu, kamuoyunu arkasına 

aldığı ve bağımsız olduğu oranda bu idealin gerçekleştirilmesinde daha başarılı 

olacaktır.  

Ombudsman kurumu yönetime karşı bir güç olmayacaktır. Aksine ombudsman 

yanlışların daha çabuk farkına varılıp düzeltilmesini sağlayarak, yönetim üzerinde 
                                                 

289 Tufan Erhürman, Dünya’da ve KKTC’de Ombudsman, Lefkoşe 1995, s. 23 vd. 
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hukuka uygun davranma yönünden motive edici etkisiyle uzun vadede yönetime de 

faydalı olacak, vatandaş ile yönetimin birleşmesini, birbirlerine daha saygılı hale 

gelmelerini sağlayacaktır. Türk Ombudsmanının kurulması bürokratik çevrelerce 

yetki alanlarına müdahale veya onların sırf yanlışlarını bulmaya çalışan bir kurum 

olarak görülmemelidir. Demokratik hukuk devleti yurttaşlarına yönetime dolaylı da 

olsa katılma olanağını sağlayacak kurumları oluşturmalıdır. Ombudsmana halkın 

yanında yer alan kişi hak ve özgürlüklerini koruyan, idareyi de olumlu yönde 

destekleyen bir kurum gözüyle bakılmalıdır. Ombudsmanın varlığı, idareyi daha 

dikkatli davranmaya sevk edecektir. Ayrıca bundan da önemlisi ombudsmanın 

getireceği çözüm önerileri ve görüşleri ile idareye de yol göstereceğidir. 
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SONUÇ 

Kökeni 18.yüzyıla dayanan ombudsman kurumu ilk defa İsveç’te ortaya 

çıkmıştır. Daha sonra tüm dünyada hızla yayılmış ve bu yayılmada hükümetlerin 

toplumdaki gelişmelere paralel olarak insan haklarını geliştirmek, kamu bürokrasisini 

denetlemek, kötü kamu yönetimine karşı bireysel yakınmaları gidermek, 

kamuoyunun dikkatini kamu örgütlerindeki yönetsel hastalıklara çekmek 

konusundaki arayışları etkili olmuştur. 

 Ombudsman idarenin giriştiği eylem ve işlemlerle ilgili halktan gelen 

şikayetleri inceleyen ve çözüm yolları arayan bir kurumdur. Ombudsman kurumu ilk 

olarak monarşi karşısında kişileri koruma amacına dayanmıştır. O tarihten bugüne 

işlevi, idarenin karşısında kişiyi yalnız bırakmamak, haklarını savunmak ve bu 

konudaki başvurmaları ve kınamaları izlemek olmuştur. Ombudsman soruşturma 

açmak, tenkit etmek, idarenin aksayan yönlerini kamuoyuna duyurmak gibi yetkilerle 

donatılmıştır. Ombudsman bazı ülkelerde, İsveç’te olduğu gibi kendiliğinden yada 

şikayet üzerine; bazı ülkelerde de, İngiliz örneğinde olduğu gibi, parlamento 

üyelerinin isteği üzerine harekete geçer.  

Ombudsman kurumunun amacı idarenin denetlenmesidir. Hukuk devletinin en 

ilkel amaçlarının başında yönetilenlerin idarenin haksız eylem ve işlemlerine karşı 

başvuracakları yolları olması ve idarenin bu yollarla denetlenebilmesi gelmektedir. 

Hukuk devleti kavramı devlet iktidarının kötüye kullanılmaması için alınmış 

tedbirlerin tümünü ifade eder. Hukuk devletinde ombudsman dışında denetim 

modelleri de mevcuttur. En başta idare kendi kendini denetleyebilir, bir başka kamu 

kuruluşu tarafından denetlenebilir. Bir kuruluşta üstün ast üzerindeki denetim 

yetkisine hiyerarşik denetim denir. Hiyerarşik denetim, idarenin denetlenmesi 

amacından çok yönetimin bütünlüğü ilkesine hizmet etmektedir. Hiyerarşik denetim 

vatandaşın hak ve özgürlüklerini idarenin eylem ve işlemleri karşısında korumayı 

amaç edinmemiştir. Temel amaç idarenin kendi iç düzenini sağlayabilmesi ve yasal 

yönetim ilkesinin gerçekleştirilmesidir. 

Siyasal denetim yasama organı tarafından yapılmakta, fakat idare üzerinde 

etkili bir denetim mekanizması olamamaktadır. Günümüz parlamenter rejimlerinde 
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yürütme gücünü elinde bulunduran iktidar, meclisteki çoğunluğu da kendi pratik 

menfaatleri doğrultusunda kullanmaktadır. Meclis denetimine de iktidar muhalefet 

arasındaki politik çekişme hakim olmaktadır. Politik şikayet kurumlarının 

sakıncalarının da politik olacağını unutmamak gerekir. Bugün hükümetin, daha özel 

anlamda idarenin denetlenmesi görevi meclisin değil, meclisin belli oranda 

çoğunluğunu oluşturan muhalefetin omuzlarındadır. Fakat muhalefetin çıkarları da 

politik olduğundan, siyasal denetim ağır işleyen, etkisiz, hantal bir denetim 

mekanizması olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yargı denetiminde denetim bir yargı organına bırakılır. Yargı organı siyasal 

iktidar karşısında bağımsızdır, işe hukuksal açıdan bakar, bakmak zorundadır, 

hükümleri kesin hüküm niteliğindedir. Denetim yolları içinde idarenin hukuka uygun 

davranmasını sağlamada en etkili olanı yargı denetimidir. Yargı denetiminin olumsuz 

yönleri ise ağır işlemesi, pahalı olması ve biçimselliğidir. Yargı organları, ancak 

hukukilik denetimi yaparlar, yerindelik denetimi yapamazlar. İdarenin yargısal 

denetimini tarafsız ve bağımsız idari yargı yerlerince yapıldığı ülkelerde bile idareye 

daha süratli nüfuz edebilen, daha az biçimci, az masraflı ve yerindelik tartışması 

yapabilen ombudsman kurumuna ihtiyaç duyulmuştur. 

Çağımız devletinin niteliği ve işlevinin boyutları artmıştır. Artık devletler 

yurdun dış ve iç güvenliğini sağlamak, ferde, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 

devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetler tanımakla yetinmemekte, bu asli 

görevlerinin dışında çok yönlü ve değişik görevleri yüklenmek zorunluluğunu 

duymaktadır. İdare bu yeni niteliği ile toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık 

sorunları ile uğraşmakta ve yeni yasa, tüzük, yönetmelik, genelgeler çıkarmakta ve 

sayısız idari işlemler yapmaktadır. İdarenin eylem ve işlemlerinden zarara uğrayanlar 

çoğu kez haklarını arayamamaktadırlar. Ombudsman esnek, pratik, az biçimci ve 

masrafsız bir kurum olduğu için vatandaşın hak arama özgürlüğüne hizmet edecektir. 

Ombudsman kurumu vatandaşla yönetim arasına girerek, daha doğrusu 

vatandaşın hakkını daha çabuk ve etkili arayabilmesine yardımcı olabilecek bir 

kurum olduğundan, vatandaş ile yönetim arasında uyum sağlayacaktır. Ombudsman 

icrai kararlar alamaz fakat halkın yakınmalarını alır, araştırır; bulgularını yakınan 

kişilere ve araştırılan kurumlara bildirir. Halk açısından ombudsman geçerli bir 

araçtır. Bürokrasiler açısından ise yapılan işlemler üzerinde, işlemlerin yapılması 
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sırasında saptanmamış yanlışlıkların sonunda yakalanması ve düzeltilmesini sağlayan 

bir yanlışlıktan arınma sistemidir. 

Ombudsman idareye karşı oluşturulmuş bir kurum değildir. Amaç idarenin 

haksız eylem ve işlemlerinden doğan mağduriyetleri gidermek ve idare üzerinde ek 

bir destekleyici denetim sağlamaktır. Ayrıca bu sayede yönetim eylem ve işlemlerini 

kısa dönemde göz önünden geçirilebilecek, hatalarını daha kısa sürede görebilecektir. 

Ombudsman kurumu, idarenin kendini vatandaşlara karşı sorumlu hissettiği her 

demokratik devlette bulunmalıdır. Ombudsman salt hata bulmak amacı ile 

oluşturulmuş bir kurum değildir. Zaten açık ve çoğulcu rejimlerde, idarenin kişi 

karşısında, esrar perdesine bürünmemesi gerekir. Açık bir rejimde idare de açık 

olmak zorundadır. 

Görüldüğü gibi kökeni 18. yüzyıla dayanan Ombudsman kurumu tüm dünyanın 

ilgisini  çekmesine ve bir çok ülkede uygulanmakta veya uygulanması yolunda 

çalışmalar yapılmasına rağmen Türk halkı için hala bilinmeyen, üzerinde fazla kafa 

yorulmamış yabancı bir kurumdur. II.Dünya savaşı ve ertesinde dünyada hızla 

yaygınlaşmaya başlayan ombudsman, hukuk literatürümüze 70’li yıllara doğru 

girmiştir. İlk olarak 1809’da İsveç’te kurulan ombudsman kurumu özellikle 

Fransa’nın 1973 yılında “Mediateur” adıyla kendi ombudsman kurumunun 

gerçekleşmesinden sonra, benzer bir sisteme sahip olan Türkiye için de bu tür bir 

denetim kurumunun gerekliliği ve uygunluğu daha fazla tartışılmaya başlanmış, 

kurum akademik çevrelerce tanıtılmaya çalışılmıştır. 1982’de Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri gerekçeli bir Anayasa 

önerisi hazırlamışlar ve bu öneride ombudsman tipi bir denetim sistemi 

önermişlerdir. Fakat bu tartışmalar yine akademik çevrelerin dışına yeterince 

taşamamıştır. Ombudsman tipi denetim kurumu bazen siyasi partilerce hedeflenen 

bir amaç olarak ortaya konsa da, partiler bu konuda somut bir adım atmamışlardır. 

Ancak, özellikle Avrupa Birliğine üyelik sürecinin başlaması ile birlikte Avrupa 

Birliğine üye ülkelerin hemen hepsinde mevcut hak arama yollarına ek olarak 

kurulmuş olan ombudsman kurumunun, Türkiye’nin Avrupa Birliği yol haritasında 

da yer alması nedeniyle ülke gündemine girdiği görülmektedir. 

Türkiye’de idari yargının yanı sıra Meclis, Cumhurbaşkanı ve devlet idaresinin 

kendi içinde yürüttüğü denetim sistemleri mevcuttur. Başbakan da teftiş kurulları 
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yardımı ile tüm kamu kurumlarını teftiş edebilir. Ombudsman idarenin 

denetlenmesinde, bu sistemlerden daha verimli olabilir. Zaten sorun, ombudsman 

dışındaki denetim mekanizmalarını gözden çıkarmak değildir. İdarenin 

denetlenmesinin bir amaç ve hukuk devleti ilkesi olarak kabul eden her çağdaş devlet 

bu amacı gerçekleştirebilmek için oluşturabilecek tüm sistemleri oluşturmak ve 

vatandaşa tanıtmak yükümlülüğü altındadır. Ombudsmanın avantajları diğer denetim 

sistemlerine göre daha hızlı olması, bürokrasinin hantallığına takılmaması, ucuz 

olması, halkla daha çok el ele olmasıdır.  

Kamu hürriyetlerinin böyle özel bir denetim kurumuyla idareye karşı korunma 

yöntemi, çeşitli pozitif hukuk sistemlerinin içine girmiştir. Bu kurumun demokratik 

rejimler içinde önemli bir yeri olacağı muhakkaktır. Fakat ombudsmanın gerçek bir 

değere sahip olması gerekir, bu da örneğin parlamento tarafından seçildiği zaman, 

parti çekişmelerine alet edilmemesine bağlıdır. Kurumun siyasal çekişmelere konu 

olması halinde tüm ününü ve etkinliğini yitireceği muhakkaktır. Çoğulcu 

demokrasilerde böyle bir kurum daha rahat yaşatılabilir. Ombudsman, siyasal 

çoğulculuğu kabul etmiş, açık kamuoyu rejimlerinde daha başarılı olacaktır. Bu 

sistemin amacı idarenin davranışlarını kamuoyu önünde sergilemeye dayanır, açıklık 

kamu  hürriyetlerinin güvencesi olacaktır. 

Ombudsman idarenin işleyişinden doğan aksaklıkları, mağduriyetleri tek 

başına halledebilecek bir kurum da değildir, kuruma bu ümitle bakmak kendini 

kandırmak olur. Ombudsman var olan denetim mekanizmalarına alternatif bir 

denetim kurumu değildir. Ayrıca ombudsman kurumu bu denetim mekanizmaları ile 

çakışmaz, tam tersine söz konusu tüm denetim mekanizmalarına yardımcı, ek bir 

denetim mekanizmasıdır. Ombudsman esnek bir kurumdur.  

Ombudsman tipi bir denetim kurumunun varlığı, demokrasinin varlığı 

açısından ayırt edici bir ölçüt değildir. Yetkilerin kötüye kullanılmasının, insan hak 

ve özgürlüklerinin ihlalinin sık olduğu ülkelerde ombudsmanın kurulması 

demokrasiyi kurtarmayacak  tersine “demokrasi var” izlenimi ile bir kandırmaca 

yaratacaktır.  

Ombudsman gücünü doğrudan doğruya halktan almaktadır. Halka karşı 

sorumlu olan vatandaşına değer veren idare, denetimden korkmayan, denetim 

mekanizmalarının kurulmasını destekleyen hatta onu halka tanıtan idaredir. 
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Türkiye’de böyle bir denetim kurumu oluşturulacaksa olması gereken kurumun idare 

tarafından desteklenmesidir. Zaten ombudsman devlet çarkında kalitenin 

yükselmesini hedefleyen, halkın doğrudan doğruya, kolay ve masrafsız ulaşabildiği, 

devletteki yanlış bürokratik uygulamalara karşı halkın haklarını koruyan bir 

kurumdur. 

Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu şartlarda batı demokrasilerine has bir 

ombudsman sistemini teklif etmek, iyimserlik olarak görülemez. Türkiye’nin 

yönetim sisteminde bir yeniden yapılanma zorunlu gözükmektedir. Türk 

ombudsmanı bir gün kurulacaktır. Fakat böyle bir durumda ilk önemli adım, kurumu 

halka tanıtmak olacaktır. Ciddi ve etkin bir ombudsman kurumu ancak bilimsel ve 

geniş tabanlı tartışmalar sonucunda oluşturulabilecektir. Halkın desteğini almadan, 

halkın bilgisi olmadan kurulacak bir ombudsman etkisiz olacaktır. Burada en önemli 

görev basına düşmektedir. Konu hükümet tarafından ele alınıp tasarı haline 

getirilmeden önce basın-yayın organları halkı kurum hakkında bilgilendirmeli ve 

yapılan çalışmaları halkla birlikte takip etmelidir. Sonuç olarak, hem bir denetim 

organı hem de kamu yönetiminin halka gülen yüzü, iyi bir halkla ilişkiler noktası 

olan ombudsman uygulamasının Türkiye’de başlatılabilmesi için kamuoyunun da 

desteği gereklidir. Bu nedenle de hem kurumsal yapının oluşturulması, hem kitlelerin 

desteğinin sağlanması açısından ombudsmanın bütün yönleriyle tartışılmasının 

gerektiği ortadadır. 
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ÖZET 

Kökeni 18.yüzyıla dayanan ombudsman kurumu ilk defa İsveç’te ortaya 

çıkmıştır. Daha sonra tüm dünyada hızla yayılmış ve bu yayılmada hükümetlerin 

toplumdaki gelişmelere paralel olarak insan haklarını geliştirmek, kamu bürokrasisini 

denetlemek, kamu yönetimine karşı bireysel yakınmaları gidermek, kamuoyunun 

dikkatini kamu örgütlerindeki yönetsel hastalıklara çekmek konusundaki arayışları 

etkili olmuştur. 

 Ombudsman idarenin giriştiği eylem ve işlemlerle ilgili halktan gelen 

şikayetleri inceleyen ve çözüm yolları arayan bir kurumdur. İşlevi, idarenin 

karşısında kişiyi yalnız bırakmamak, haklarını savunmak ve bu konudaki 

başvurmaları ve kınamaları izlemek olmuştur. Ombudsman soruşturma açmak, tenkit 

etmek, idarenin aksayan yönlerini kamuoyuna duyurmak gibi yetkilerle donatılmıştır.  

Ombudsman kurumu vatandaşla yönetim arasına girerek, daha doğrusu 

vatandaşın hakkını daha çabuk ve etkili arayabilmesine yardımcı olabilecek bir 

kurum olduğundan, vatandaş ile yönetim arasında uyum sağlayacaktır. Ombudsman 

icrai kararlar alamaz fakat halkın yakınmalarını alır, araştırır; bulgularını yakınan 

kişilere ve araştırılan örgütlere bildirir. Halk açısından ombudsman geçerli bir 

araçtır. Bürokrasiler açısından ise yapılan işlemler üzerinde, işlemlerin yapılması 

sırasında saptanmamış yanlışlıkların sonunda yakalanması ve düzeltilmesini sağlayan 

bir yanlışlıktan arınma sistemidir. 

Ombudsman idareye karşı oluşturulmuş bir kurum değildir. Amaç idarenin 

haksız eylem ve işlemlerinden doğan mağduriyetleri gidermek ve idare üzerinde ek 

bir destekleyici denetim sağlamaktır. Ayrıca bu sayede yönetim eylem ve işlemlerini 

kısa dönemde göz önünden geçirilebilecek, hatalarını daha kısa sürede görebilecektir.  

Ombudsman kurumu tüm dünyanın ilgisini çekmesine ve bir çok ülkede 

uygulanmakta veya uygulanması yolunda çalışmalar yapılmasına rağmen Türk halkı 

için hala bilinmeyen, üzerinde fazla kafa yorulmamış yabancı bir kurumdur. 

Türkiye’de idari yargının yanı sıra Meclis, Cumhurbaşkanı ve devlet idaresinin 

kendi içinde yürüttüğü denetim sistemleri mevcuttur. Başbakan da teftiş kurulları 

yardımı ile tüm kamu kurumlarını teftiş edebilir. Ombudsman idarenin 

denetlenmesinde, bu sistemlerden daha verimli olabilir. Zaten sorun, ombudsman 

dışındaki denetim mekanizmalarını gözden çıkarmak değildir. Ombudsmanın 
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avantajları diğer denetim sistemlerine göre daha hızlı olması, bürokrasinin 

hantallığına takılmaması, ucuz olması, halkla daha çok el ele olmasıdır.  

Ülkemizde zaman zaman gündeme gelen ombudsman kurumuna yönelik 

tasarılar bugüne değin yasalaşma imkanı bulamamış ve uygulamaya 

geçirilememiştir. Ancak, bugünlerde ombudsman kurumu “Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanunu Tasarısı” ile tekrar gündeme getirilmiştir. 
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SUMMARY 

The first Ombudsman in charge originated in Sweden at the very early ages of 

18th century. Later it has increasingly spread all over the world and this was because 

of the desires and endeavours of the governments to enhance the human rights in 

paralel to the social development, to supervise the public bureaucracy, to meet 

indivudual complaints of people about maladministaration and finally to divert the 

public attention  on the administrative sicknesses of the public organizations.  

The ombudsman is concerned with the public complaints arising from the 

functioning of the administration and seeks solutions to reconcile the interests. The 

role of the ombudsman is to protect the people against the administration in case of 

violation of rights and  abuse of powers, to advocate their rights and to accept and 

process the requests of the citizens . An ombudsman usually  has the competencies of 

interrogation, accusation and  revelation of the maladministration to the public. 

The ombudsman is a third party between the administration and the citizen to 

provide the best accord by means of  supporting the citizen to claim their rights in a 

more effective and quick manner. The ombudsman can not reach to executive 

decisions but can hear the complaints of citizens, investigate the case, and can inform 

the owner of the complaint and the organizations concerned. For the citizens,the 

ombudsman is an effective way of pursuance for rights. Fort he bureaucracy, the 

ombudsman is a system to correct the mistakes of the past. 

The ombudman is not an entity created against the administration. The purpose 

of its creation is to get rid of  mistreatments of the citizens by the administration and 

to support the administrative jurisdiction as an additional supervision on the 

administration. By such a support, the administration can also recognize its mistakes 

in a very short time period. 

Althhough the ombudsman is in practice in many of the countries all over the 

world and it is stil popular, it is still unknown in Turkey and so a foreign entity to the 

Turkish administration system. 

There are several ways of supervision systems in Turkey such as the parliament 

supervision, the Governmental Supervision Board ( works with the President of the 

Republic) and other departmental units in addition to the administrative jurisdiction. 

The Prime Minister can also supervise all of the public entities via Prime Ministry 
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Supervision Board. The ombudsman can be more efficient  than all of these 

mechanisms. Yet, the problem is not to leave other mechanisms out but to introduce 

a new way of supervision to the system. The advantages of the ombudsman system 

can be summarized as its quickness compared to other supervision mechanisms, its 

cheapness and its more citizen friendly functioning manner. 

The ombudsman could not be applied in Turkish administrative system yet, but 

the legal works are still ongoing. Recently, the Draft Law on the Public Ombudsman 

is now on the agenda of the Turkish government. 

 


