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ÖZET 

OMBUDSMANLIK KURUMU VE AZERBAYCAN’DA 
UYGULANMASI 

 
ALLAHVERD İYEVA, Feride 

Yüksek Lisans Tezi, Kamu Yönetimi Bölümü 
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER 

Mayıs, 2012, 141 sayfa 
 

Devletin görev alanının genişlemesiyle beraber yönetimi denetleyen mevcut 
denetim mekanizmalarının yetersiz gelmeye başlaması, yeni denetim metotları 
arayışlarını hızlandırmıştır. Yargısal denetim, siyasal denetim, idari denetim ve 
kamuoyu denetimine ek olarak ombudsmanlık kurumu aracılıgıyla denetim, 18.y.y.’da 
İsveç’te doğduktan sonra günümüzde yüzü aşkın devlette kurulmuştur. Ombudsmanlık 
kurumu, bu denetim türlerine bir ikame kurum olarak degil, tamamlayıcı bir kurum 
olarak işlev görmekte, kendine has özellikleri, esnek ve halka yakın yapısıyla diğer 
denetim kurumlarından da ayrılmaktadır. Ombudsman, yargı organı kadar bağımsız 
fakat ondan daha az biçimci, daha hızlı çalışan, yönetimin içine kolaylıkla girebilen, 
yönetimi yasallık çerçevesinin yanında hakkaniyet ölçülerine göre de denetleyerek, 
yönetim içindeki aksaklıkları ve düzensizlikleri belirleyen ve idarenin daha iyi 
işlemesine yardımcı olan bir kurumdur. 

Bu düşünce doğrultusunda hazırlanan çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde denetim olgusu; ikinci bölümde Ombudsmanlık kurumu; üçüncü 
bölümde çeşitli ülkelerde Ombudsmanlık uygulamaları incelenmiş ve son bölümde 
Azerbaycan Müvekkili ele alınmıştır. Bu bölümde Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki genel 
olarak denetim sistemi, SSCB zamanı ve sonrası dönemde ülkede mevcut olan 
ekonomik durum ve bunun sonucunda oluşturulan denetim sistemi ve denetimin tarihsel 
süreç içerisinde geçirmiş olduğu evreler gösterilmiştir. Gelişmekte olan ülke 
ekonomisine sahip olması ve özellikle finans sektörünün çok yetersiz olması nedeniyle 
denetim sisteminin pek parlak olmadığı Azerbaycan’da denetim sisteminin gelişmesi 
için yapılması amaçlanan hedefler ve hazırlanan önerilere de yer verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Denetim, İnsan Hakları, Ombudsman, Müvekkil, Azerbaycan. 
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ABSTRACT 

OMBUDSMAN AND THE APPLICATION IN AZERBAIJAN 
 

ALLAHVERD İYEVA, Feride 
Postgraduate Thesis, Public Administration Division 

Supervisor: Asst.Prof. Cantürk Caner 
May, 2012, 141 pages 

 

With the state’s expanding sphere of duties the actual auditing mechanisms 
monitoring the administrative instruments became insufficient, which caused the quest 
of new auditing methods. In addition to the judicial, political, administrative and public 

review, auditing through the institution of ombudsman has been established in 
more than a hundred countries after its emergence in Sweden in the 18th century. The 
institution of ombudsman, beyond being a substitute for those kinds of auditing 
mechanisms, functions as a complementary institution; besides, it separates itself via its 
specific characteristics, flexibility and closeness to the general public. Ombudsman is an 
institution which is as independent as the judicial body but less formalist, functions 
more rapidly, penetrates easily to the administration, and assists it to function properly 
by monitoring it not only in terms of legality frame but also by determining faults and 
irregularities in the administration structure. 

Our study, prepared in a congruity of this point, is composed of four parts. The 
first section provides brief information on audit concept, the second section provides 
Ombudsman concept, the third section provides the applications of Ombudsman in 
different countries. The last part provides information on general condition of audit 
system in the Republic of Azerbaijan, economic situation in the country during Soviet 
and post-Soviet period, the resultant audit system and the historical development phases 
of audit. Developed objectives and recommendations aiming to improve audit sector in 
Azerbaijan, a country with developing economy and especially lacking financial system, 
are given in this section. 

 

Key Words: Monitoring, Human Rights, Ombudsman, Commissioner, Azerbaijan. 
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TEZ METN İ 



1 
 

GİRİŞ 

Klasik devletten, modern devlet anlayışına geçilmesiyle beraber, devletin ve 
bireyin işlev ve rolleri değişmiştir. İnsan hak ve özgürlüklerinin tüm dünyada 
güçlenmeye başlamasıyla devlet, birey karsısındaki gücünü nispeten kaybetmeye 
başlamış, kendisine biçilen yeni görevler doğrultusunda yapılanma sürecine 
sokulmuştur. Bu yeni anlayışta, devletin görev alanı oldukça genişlemiş, halkın 
gereksinim duyduğu birçok ihtiyaç ve hizmeti, devlet sunmaya başlamıştır. Geniş bir ağ 
gerektiren bu yapılanma ile büro ve çalışan sayısı olarak artan yönetimin, yaptığı işlem 
ve eylemlerin hatalı ya da haksız olma oranı da artmıştır. Yönetim ile bireyin karşı 
karşıya geldiği böyle ortamlarda, yönetimin haksız eylem ve işlemlerinden bireylerin 
mağdur olmasını engellemek için çeşitli denetim mekanizmaları oluşturulmuştur. 
Modern hukuk devleti anlayışı içinde bu haksız eylem ve işlemler karşısında, yurttaşları 
yönetime karşı korumayı amaçlayan denetim türleri genel olarak; yargısal denetim, 
siyasal denetim, idari denetim ve kamuoyu denetimi ile son olarak temelleri 18.yy.da 
İsveç’te atılan ombudsman denetimidir. 

Denetim türlerinin en yenisi konumunda olan ombudsman denetimi, diğer 
denetim türlerinin mevcut sorunlara cevap vermekte zorluk çekmeye başlaması üzerine 
adından sıkça söz ettirmeye başlamıştır. 18.yy.da kurulmasına rağmen özellikle İkinci 
Dünya Savaşı sonrası dönemde, öncelikle İsveç’in komşusu olan diger İskandinav 
ülkelerine, daha sonra Commonwealth ülkeleri ile Kara Avrupa’sı devletlerine, oradan 
da Afrika, Amerika, Asya Kıtaları’na hızla yayılmış olan ombudsmanlık kurumu, 
günümüzde yüzün üzerinde ülkede kendisine uygulama alanı bulmuştur. 

Dört ana başlıktan oluşan çalışmamızın ilk bölümünde, denetim kavramı ve 
yönetimi denetleyen mekanizmalar açıklanmaya çalışılmıştır. 

Yönetimin denetlenmesinin unsurları arasında yer alan ve çalışmamızın ana 
konusunu oluşturan ombudsmanlık kurumu, ikinci bölümde detaylı olarak incelenmiştir. 
İlk etapta, bir kurumun ombudsman olabilmesi için taşıması gereken zorunlu unsurlar 
incelenerek, bu dogrultuda kurumun tanımı yapılmıştır. Daha sonra, kurumun 
tarihçesine ve dünyadaki yayılma dalgalarına yer verilerek kurumun günümüzde ne 
kadar geniş bir ağa sahip oldugu gösterilmeye çalışılmıştır. Ombudsmanlık kurumunun 
yapısı ve özellikleri detaylı olarak incelenmiştir. 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde, ombudsman kurumunun, çeşitli ülkelerdeki 
uygulamaları incelenmiştir. Bu ülkeler İskandinav ülkeleri, Kara Avrupa ülkeleri, 
Anglo-Sakson ülkeler, Türk Dünyası ülkeleri başlıkları altında ayrı ayrı ele alınmıştır. 

Çalışmamızın sonuç bölümünü oluşturan ana konumuz Azerbaycan’da 
Ombudsman (Müvekkil) başlığına, dördüncü bölümde yer verilmiştir. Öncelikle 
ülkemizde Sovyetler dönemi ve bağımsızlık kazandıktan sonar insan haklarının kapsam 
alanı, Müvekkil’in (Ombudsman) kurulmasına yönelik atılmış adımlar incelenmiş, daha 
sonra sırasıyla kurumun tarihsel gelişimi, hukuksal, örgütsel, işlevsel görünümü ile ilgili 
bilgi verilmiştir. Kurumun NÖC’de faaliyeti de açıklanmış, Müvekkil’in sağladığı 
katkılar, dünya sistemindeki yeri, sorunlar ve bunların çözümlenmesi için verilen 
öneriler de açıklanarak konu sonlandırılmıştır. 
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1.1. DENETİM KAVRAMI 

Yönetimin amaçlarını gerçekleştirmek için planlama, örgütlenme, yöneltme 
kavramlarının yanı sıra denetime de gereksinim vardır. Yönetim sürecinin en önemli 
kavramlarından birisi olarak denetim, yönetimin var oluş nedenini gerçekleştirip 
gerçekleştirmediğinin ispatını sağlar. Yönetimin ilk hedefi amaclara ulaşmaktır. İyi 
yonetimse hedeflenen amaclara en uygun şekilde ulaşılması durumunda söz konusudur. 
Bunun için de yönetimin denetimle sınanması gereklidir. 

Hem denetimde hem de yönetimde olması gerekenle olan arasında bir 
karşılaştırma yapma ve bir sonuca ulaşma durumu vardır. Bu nedenle denetimle 
yönetimin işlevleri arasında önemli benzerlikler vardır. Aynı zamanda yönetimle 
denetim arasında zorunlu ilişki bulunmaktadır. Bazen denetimle yönetim iç içedir ve 
hiyerarşide olduğu gibi yöneten ve denetleyen aynı kişidir (Atay, 1999: 22). Örgütün 
çalışmalarının devamlı gözetim ve denetim  altında tutulması, kaynakların yerinde 
kullanılıp kullanılmadığının saptanması ve örgüt verimliliğinin devamlı olarak artmasını 
sağlayacak tedbirlerin alınması zorunludur. Bu açıdan bakıldığında denetim faaliyeti 
hayati bir öneme sahiptir (Köksal, 1974: 51). Denetim amaçlardan sapmaların olduğu 
durumlarda düzeltmeye katkı sağlayıcı bir faaliyet durumundadır (Örmeci, 1994: 10). 

Hukuk devleti anlayışı çerçevesinde örgütlerin ve kişilerin yasayla tanımlanmış 
olan faaliyetleri, sorumlulukları ve hakları doğrultusunda hareket etmeleri 
gerekmektedir. Bu doğrultuda hareket etmelerinin sağlanmasında denetim oldukca 
önemli bir konuma sahiptir. Özellikle son zamanlarda önemi iyice artan katılımcı, 
şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışı, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir kamu 
yönetiminin oluşturulması gibi amaclar doğrultusunda kurumların ve kişilerin 
denetimini daha etkili hale getirmek amacıyla hareket etmiştir. Denetim yolsuzlukların 
oluşumunu engelleyen bu haliyle de set işlevi gören bir kavram olarak algılanmıştır. 

Yöneticinin, becerilerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi, örgütsel amaclara 
en kısa sürede ve en ekonomik şekilde, yüksek düzeyde kaliteyle ulaşabilmesi için etkili 
bir denetim faaliyetinin varlığı şarttır (Ertekin, 1998: 494-495). Kamu hizmetinin 
sunulduğu birimlerde güvenilirlik önemli bir olgudur. Bu yüzden bir amacı 
gerçekleştirme kaygısıyla hareket eden kurum, kuruluş ve kişiler denetim faaliyetine 
ihtiyac duymaktadır. Denetim, yönetime mevcut uygulamalarını kontrol etme, gerekli 
değişiklikleri ve düzeltmeleri gerçekleştirme imkanı sağladığı için örgüte, özellikle 
yöneticiye kılavuzluk eden bir arac niteliği taşımakta ve yöneticinin başvurduğu ilk 
kaynak olmaktadır. 

 

1.1.1. Gelişim Süreci ve Tanımı 

Denetim sözcüğünün eski kullanım şekli ve karşılığı “rabk” ve “rükub” 
kökünden gelen “murakabe”dir. Bu deyim; bakma, gözetim altında bulundurma, 
gözetleme; iç dünyasına dalma ve sansur anlamlarına gelmektedir (Atay, 1999: 18). 

Denetim; gerçekleşen sonuçları önceden belirlenmiş amaclar ve standartlara 
gore, tarafsız bir şekilde analiz etmek ve ölçmek suretiyle kanıtlara dayanarak 
değerlendirmek, gelecekteki hataların önlenmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca denetim 
kişi ve kuruluşların gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir 
ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen sonuç ve bulguları ilgililere 
duyurmak için uygulanan sistemli bir süreçtir (Sayıştay, 2000: 15). Denetim örgütün 
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önceden saptanan standartları ne oranda gercekleştirdiğini ölçmeye, gerekli düzeltmeleri 
yapmaya yönelik bir işlev olduğu için de bu anlamıyla bir performans ölçümüdür 
(Günel, 1995: 18). Denetleme; “ne oldu?”, “ne oluyor?” ve “ne olacak?” sorularına 
cevap arama işlemidir. Denetleme faaliyetleriyle ne yapıldıgı, nerede bulunulduğu, nasıl 
yapıldığı, gelinilen yere kadar nasıl ulaşıldığı ve gidişe göre nereye varılacağı tespit 
edilir (Aktuğlu, 1996: 6). 

Diğer bir anlatımla denetim; bir kurum, kuruluş, plan, program veya projenin 
mümkün olduğu kadar planlara uygun olmasını sağlamak amacıyla yapısı, işleyişi ve 
çıktılarının önceden belirlenmiş standartlarla uygunluk derecesinin araştırma, 
gözlemleme, sorgulama gibi yöntemlerle test edilerek karşılaştırılması, uygulamaların 
plandan ayrıldığı noktalarda düzeltici önlemlerinin belirlenmesi ve elde edilen 
bulguların objektif ve sistematik bir biçimde değerlendirilerek ilgili taraflara iletilmesi 
sürecidir (Sanal, 2002: 4). Ancak denetim “salt bir seyircilik” olmadığı için, bu tanım 
yetersiz kalır, çünkü denetimin “anlama” ile sınırlı olan bu edilgen boyutunun yanı sıra 
“belli bir işlem, eylem veya durumun belli bir kurala uygunluğunu sağlamak işin ona 
karışma” biçimde tanımlanabilecek, etkin bir yönü de vardır (Eroğul, 1978: 36). 

Denetim olması gereken durum ile mevcut durumun karşılaştırmasını yaptığı 
için bir geri bildirim (feedback) mekanizmasına ihtiyac duyar. Geri bildirim, örgütün 
gerçekleştirdiği eylemler (çıktılar) hakkında bilgi toplayıp karar merkezlerine ileten, 
örgütsel eylemlerin istenen düzeyde gerçekleşmesi için ne gibi düzenlemelerin 
yapılmasının gerekli olduğuna karar vermeye yardımcı olan bir “geri bildirim 
halkası”dır. Toplanan bu bilgi, plan ve programlarda yer alan eylemler ile uygulamada 
gerçekleştirilen eylemler arasında bir karşılaştırma yapılmasına imkan sağladığı için 
denetim işlevini gerçekleştirmede önemli bir konuma sahiptir (Ergun-Polatoğlu, t.y.: 
333-335). 

 

1.1.2. Benzeri Kavramlar 

Denetim kavramının tam olarak anlaşılabilmesi için, zaman zaman denetimle 
eş anlamlı olarak kullanılan teftiş, kontrol ve revizyon kelimelerinin tanımlarını yapmak 
gerekmektedir. Teftiş Latince “inspicere” ve “inspectare” kelimelerinden ortaya 
çıkmıştır. Genellikle orta ve üst hiyerarşi basamakları ile ilgili olan kontrol için 
kullanılmakta, işlerin iyi yürüyüp yürümediğini incelemek, sorup araştırmak anlamı 
taşımaktadır (Aktuğlu, 1996: 2). İdari nitelikte olan ve her yönetim kademesinde 
bulunan, üstlerin astlar üzerindeki kontrol faaliyetleri de teftişi oluşturmaktadır. 
Denetimin soruşturma işlevi için kullanılan ve içinde bulunulan durum hakkında faydalı 
bilgiler sağlayan teftiş sistemi kamu işleyiş sisteminde yönetimin yönetsel konum 
ağırlıklı olarak belli türdeki çalışanlara yüklediği, “sevimsiz” nitelikte, “karşılıksız”, 
“asıl işin bir parçası olmayan”, onunla ilişkilendirilip “i şin uzantısı” kılınarak ilgilinin 
yükümlendirildiği, geçici bir ek görev olarak ta tanımlanmaktadır (Uluğ, 2004: 118). 
Ancak denetimin sadece bir soruşturmadan ibaret olduğunu düşünerek, teftiş kavramını 
“sevimsiz” bir durum olarak kabul etmek doğru değildir. Denetimin soruşturmayı 
içermemesi yanlış bir yaklaşım olacaktır. Bu anlamda teftiş gerekli bir faaliyettir. 
Nitekim teftiş faaliyetleri sayesinde olumsuz yönetim politikaları ortaya çıkarılmaktadır. 
Bu durumda yapılması gereken teftiş kavramına bu anlamı yüklemek değil, teftiş 
uygulamalarını mükemmele yakınlaştırmaya çalışmaktır.  
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Denetim alanında önemli bir yeri olan soruşturma ise içeriğini oluşturan suç 
boyutları açısından bir yönüyle yargıyla ilgili olsa da öncelikle, amac ve yöntem 
bakımından kurumsal disiplinle ilgilidir (Uluğ, 2004: 117). Latince’deki “contra” ve 
“rotulus” kelimelerinden türetilmiş olan kontrol kavramı, diğer veya karşıt bir kayıt 
veya belge aracılığıyla bir şeyin doğruluğunu araştırmak ve tahkik etmek demektedir. 
Ayrıca yön verme, yöneltme gücü, komuta etme, uygunluğu test etme, bir standartla 
uygunluğunu kıyaslayarak sapmaları ortaya çıkarma anlamına da gelmektedir (Çıtır, 
1987: 6). 

Revizyon kavramı ise genellikle kontrol için gerekli faaliyetlerden biri ve 
kontrolün bir safhası olarak ifade edilmektedir. Bu durumda kontrol, daha kapsamlı 
revizyon ise onu tamamlayıcı olmaktadır. Dolayısıyla revizyon; kontrol, teftiş ve 
denetleme için zorunlu bir gözden geçirme ve araştırmaktır (Aktuğlu, 1996: 3-4). 
Yönetim yapımızda teftiş olarak adlandırılan denetim türü genel olarak soruşturmalar 
yoluyla faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi şeklinde yapılmaktadır. 
Oysaki denetim yönetime önderlik ederek, onun gelişmesine yardımcı olan, etkinliğini 
arttırıcı nitelikteki faaliyetleri kapsayan bir kavramdır (Köksal, 1974: 52-53). Ayrıca 
denetleme süreklilik gösteren ve halen yapılmakta olan etkinlikler üzerinde yapılırken, 
teftiş yapılıp bitirilmiş etkinliklerle ilgili olarak başvurulan bir yoldur (Ertekin, 1998: 
498) ve örgütce benimsenen amaçların ya da üstlenilen görevlerin eksiksiz, verimli ve 
zamanında gerçekleşip gerçekleşmediğinin hiyerarşi içinde ve yaptırımlı bir şekilde 
izlenmesidir. Bu açıklamalardan da anlaşılacagı gibi denetim teftiş, soruşturma, kontrol 
ve revizyon aynı kavramlar degildir. Denetimi teftiş, soruşturma, kontrol ve revizyonu 
da barındırabilen ancak bu kavramların üstunde yer alan genel kapsamlı bir kavram 
olarak düşünmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Denetim çoğu zaman yanlış anlamlarda kullanılmaktadır. Denetim sadece emir 
vermek değildir. Denetim memurların çalısmaları için çizilmiş bulunan statü içinde 
çalışmalarının sağlanması da değildir. Denetim, bir şeyin gitmesini istediğimiz yöne 
yöneltilmesidir. Denetim, nereye gitmek istediğini tespit etme, saptanan rotaya ve 
zaman tablosuna uygun hareket edilip edilmediğini izleme, varsa sapmaları düzeltme 
işlemlerini içine alan bir surectir (Çıtır, 1987: 12-13). Ayrıca amaç ve yöntemleri içeren, 
genellikle bunların sonuçlarından yararlanan, çeşitli hata ve yolsuzlukları ve de bunların 
sorumlularını ortaya çıkaran bir sistemdir (Köse, 2000 : 6). 

Tüm bu açıklamaların ardından denetim kavramı şöyle özetlenebilir: Denetim 
bir örgütün amaçlarına ulaşmak için, verimli, etkili, tutumlu ve yerinde hareket ederek, 
mevcut hukuk kurallarına uygun olarak yonetilip yonetilmediğini, hiçbir etki altında 
kalmaksızın, her örgütün şartları ile uyumlu olarak uygun zamanlarda, yasalar 
çerçevesinde hareket ederek, yönetimin halihazırdaki durumunu objektif olarak aktaran, 
aksaklıkları giderici çalısmalar yapan, bu yolla yönetime rehberlik eden bir 
değerlendirme ve kontrol aracıdır. 

 

1.1.3. Denetimin Amaç ve Yararları 

Son zamanlarda en etkili denetimin yönetilenler eliyle yapılabileceği yaygın bir 
görüş haline gelmiş, yönetimde açıklık, yönetime katılma, bürokrasinin temsil 
niteliğinin geliştirilmesi, resmi bilgi ve belgelere ulaşma hakkı gibi yöntem ve 
uygulamalar denetimin çağdaş araçları olarak görülmüştür (Eryılmaz, 1993: 100). 
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Olumsuzlukları gidermek için önleme, sınırlama ve düzeltme yapmak, 
reformlara gitmek denetimin amaçları arasında yer almaktadır. Ancak denetimin 
yoneldiği nihai amac verimlilik ve etkinliktir. Her kurum örgüt veya işletme iyiye 
ulaşmayı hedeflediği için verimlilik, etkinlik bir amaçtır. Ayrıca verimlili ği artırmada 
önemli bir rol oynayan esgüdüm de denetimin amaçları arasında yer almaktadır (Atay, 
1999: 33-36). 

Denetimin diger bir amacı verilmiş olan kararlarla tutarlılığı sağlamak, denetim 
uygulanan süje açısından, mevcut duruma kıyasla daha iyi ve yararlı olanı ortaya 
çıkarmak, uygulamalardaki olumsuzlukları ve farklılıkları gidermektir (Falay, 1997: 
18). Bunun yanı sıra denetim, denetlenen birimlerdeki hata ve yolsuzluk riskini en aza 
indirerek, mal ve hizmet üretiminde daha etkin, verimli ve tutumlu yöntemlerin 
uygulanmasını sağlayan alternatifleri geliştirmeyi amac edinmiş bir eylemdir (Köse, 
2000: 6). 

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 eylemdir (Örnek, 1989: 247). 

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 olmalarıdır (Soysal, 1968: 30). 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” (Atay, 
1997: 23). 

 

1.1.4. Denetimin Kapsamı  

Denetimin hangi konuları kapsayacağı, kimlerin ne şekilde denetleneceği ve 
nelerin denetleneceği sorunu denetimin kapsamını oluşturmaktadır. İş yerlerinin uygun 
olarak seçilmesi, yerleşme planlarının verimli çalışmayı arttırıcı yönde hazırlanması, 
zamanın iyi değerlendirilmesi gibi konular da denetimin kapsamını oluşturmaktadır 
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(Tortop, 1974: 28). Kamusal denetimin kapsamı tarih içinde ve ülkeden ülkeye büyük 
farklılıklar göstermiştir. Öncelikle merkezi devlet kuruluşlarının mali işlemlerinin 
incelenmesi ile başlayan kamusal denetim, özellikle 20. yüzyılda kamusal etkinliklerin 
artışına paralel olarak işlemlerdeki karmaşıklığın artması dolayısıyla denetçinin işlev 
alanı genişlemiştir. Bunun yanında gelişen devlet anlayışının sonucu olarak eğitime, 
kültürel ve sanatsal faaliyetlere, çevre koruma ve geliştirme etkinliklerine aktarılan 
kamu kaynaklarının artması ve özelleştirme uygulamalarının etkisiyle mali yapının yanı 
sıra denetimin yapısı ve kapsamı da değişmiştir (Köse, 2000: 7). 

 

1.2. DENETİM SÜRECİ  

Her süreç gibi denetim de bir takım aşamalardan oluşmaktadır ve bu aşamalar 
kurumsal yönden bütünden ayrı düşünülemeyecek olan dört parçadır. Ancak aşamalar 
konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. 

Atay’a gore bir denetim faaliyetinde 4 aşama bulunmaktadır. Bunlar (Atay, 
1999: 55-59): 

1-Mevcut durumu tespit etmek; 

2-Olması gerekenle olanı karşılaştırmak;  

3-Olan ve olması gereken arasındaki sapmaları veya kusurları belirlemek 
farklılıkları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri belirlemek; 

4-Bir yargıya ya da sonuca ulaşmaktır. 

Ertekin’e gore bu aşamalar (Ertekin, 1998: 496): 

1-Standartların saptanması; 

2-Gerçekleşen performansın ölçülmesi; 

3-Gerçekleşen performans ile standartların karşılaştırılması; 

4-İstenen ve gerçekleşen performans arasındaki farkın değerlendirilmesidir. 

 

1.2.1. Planlama 

Etkili bir denetim için planlama önemlidir. Her bir kurumun veya teşkilatın 
amaclarına ulaşmak icin yürütme planı yapmak zorunluluğu vardır. Teşkilatla ilgili 
amac ve hedefleri belirleyerek bunlara ulaşılması yollarını önceden tespit etmek olarak 
tanımlanan planın iyi hazırlanması teşkilatın başarı düzeyini belirlemektedir. Eğer bir 
kurum amacını göz önünde bulundurarak ne yaptığı ile ne yapması gerektiğini 
karşılaştırıyor ve eğer varsa yanlışları ya da sapmaları bulup onları doğrulamak ya da 
sapmayı azaltmak için eylemde bulunuyorsa, bu örgüt eylemlerini denetliyor demektir. 
Başka bir deyişle kurum, gerçekleşen eylemlerini izleyerek onlar hakkında bilgi 
toplayıp karar merkezlerine iletecektir. Bunun sonucunda planda yer alan eylemler ile 
uygulamada gerçekleştirilen eylemler arasında karşılaştırma yapma olanağı sağlanacak, 
planda yer alan amac ve ilkelerden sapmaları ya da uyumu belirleyecek denetim işlevi 
yerine getirilmiş olacaktır (Ergun, t.y.: 333). 

Kamu kurum ve kuruluşlarının amacları kuruluş kanunlarında gosterilir. Bu 
kuruluşların genel amac ve hedefleri bölünerek ilgili daire ve şubelerin amac ve 
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hedefleri belirlenir. Belirlenen bu amac ve hedefle yonunden denetim, raporlar, bütce, iş 
planlaması, iş analizi, maliyet analizleri, teşkilat şemaları, özlük işlerinden alınan 
bilgilerle yapılır. Bunlar, denetim için stratejik denetim noktalarındaki standartları teşkil 
eder ve bu stratejik denetim noktalarındaki standartlar ile elde edilen sonuçların 
karşılaştırılması suretiyle denetim işlemi başlar (Tortop-İsbir-Aykaç, 1993: 132). 

 

1.2.2. Standartların Saptanması 

Denetim noktalarında standartlar tespit edildikten sonra kurumun çalışma 
durumu hakkında yöneticilerin bilgi alması söz konusudur. Bu sürec uygulamada rapor 
verme vasıtasıyla hayata gecirilir. Şöyle ki, sorumlu yönetici astların yer değiştirme, 
ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili belgelerin kendisinin denetiminden geçmesini 
istemektedir. Bazen de yönetici astları ile birebir ili şki kurarak denetimde bulunur 
(Tortop- İsbir-Aykaç, 1993: 133). Diğer taraftan astların denetimini üst düzey 
yöneticiler adına belirli kimseler veya kurullarda yapabilir. Örneğin, Valiliklerde iç 
denetim vali adına yürütme aygıtı başkanlığında oluşturulan komisyon aracılığıyla 
yapılmaktadır. Azerbaycan Kamu Yönetiminde yürütmenin başı geniş yetkilere sahip 
Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanlığı Yürütme aygıtı tüm 
kurumlarda denetim yetkisini kullanmaktadır. Bakanlar ise kendi emri altındakilerin 
görevlerini gereği gibi yürütüp yürütmediklerini denetleme yetkisine sahiptirler. Ama 
bakanlar bu yetkilerini oluşturdukları komisyon veya denetciler (nezaretciler) eliyle de 
kullanmaktadırlar. Uygulamada denetçilerin inceledikleri konu ile ilgili olarak adına 
denetim yaptıkları yöneticiye ceşitli raporlar sunmaktadırlar. Bunlar genel durum 
raporu, gizli sicil raporu, değerlendirme raporu ve soruşturma raporudur.  

 

1.2.3. Karşılaştırma 

Karşılaştırma, tamamlanmış olan eylem ve işlemin daha önceden belirlenen 
standartlara ve yapılan planlara uygunluğunun tespit edilmesidir. Karşılaştırma 
işlemine, çalışan kimseye verilmiş olan görev bittikten sonra başvurulur (Tortop-İsbir-
Aykaç, 1993: 134). Karşılaştırma işlemi sanıldığı kadar kolay bir işlem değildir. Çünkü 
planlarda belirlenen standartlarla elde edilen sonuçların karşılaştırılmasında ölçme ve 
değerlendirme işlemleri gereği gibi yapılmazsa istenilen sonuç alınamaz veya yanlışlığa 
yol aça bilir. Karşılaştırma zamanı şu sonuçlar ortaya cıkar. Çalışanlar plan ve 
programlarda belirlenen standartlar doğrultusunda işlerini yürütmektedir, veya bu 
standartlardan sapma durumu oluşmuştur.  

 

1.2.4. Fark Değerlendirmesi 

Eğer standartlardan sapma durumu ortaya çıkarsa yöneticiler, genellikle 
düzeltici ve önleyici denetime başvururlar. Duzeltici denetim ile geçmişte yapılan işin 
hatalı yönleri duzeltilir. Aynı zamanda yöneticinin görevlerinden biri sayılan düzeltici 
eyleme belirsizlikler, öngörülmeyen olaylar, ihmaller ve beşeri hatalar nedeniyle ihtiyac 
duyulur (Morrisey, 1970: 132-133). Önleyici denetim yolu ile ise, yapılacak işin 
kararlaştırılan amaca uygun olarak ortaya çıkması icin tedbirler alınır. Önleyici 
denetime başvurmak yoluyla arzulanan çalışma ile gercekleşen çalışma arasında 
meydana gelen sapmanın düzeltilmesi çeşitli şekillerde olur. Örneğin, kurumu 



 
 

9 

etkileyecek iç ve dış şartlar düzeltilir, memurların seçimi, eğitimi ve yöneltilmesiyle 
ilgili eylem ve işlemler gözden geçirilir, ödüllendirme ve cezalandırma sistemi 
geliştirilir, gerekirse kurumun amacına ulaşmak icin yapılan plan ve program değiştirilir 
(Chapman, 1970: 75). 

Tüm bu anlatımlardan şöyle bir sonuç çıkarılabilir; denetim için öncelikle bir 
yönetim faaliyetinin bulunması gereklidir. Bu yönetimin gerçekleşmesi içinde önceden 
saptanmış belirli standartların bulunması gereklidir. Nitekim denetci bu standartları 
dikkate alarak bir karşılaştırma yapacak ve yönetimin performansını değerlendirecektir. 
Bu değerlendirme sonrasında da farklar belirlenecek ve gerekli düzeltme önlemlerinin 
alınması sağlanacaktır. 

Denetim standartları ile yönetimin performansının karşılaştırılması, gerekli 
olduğunda düzeltme önlemlerinin alınması ile denetim faaliyeti sona ermez. Denetimin 
başarısı için alınan düzeltici önlemlerin uygulanması gerekir. Bu düzeltme önlemleri 
yönetim elemanlarının davranışları üzerinde etkili olmamışsa beklenen amaca 
ulaşılamaz. Nitekim bazen bu düzeltmeler hemen yapılmaz. Bu yüzden yöneticilerin 
düzeltmeleri de denetlemesi gereklidir (Çıtır, 1987: 31). İdare edilenlere etken bir kamu 
hizmeti saglamayı amac edinmis olan denetim (Tortop-İsbir-Aykaç, 1993: 158) düzeni 
sağlamanın ötesinde düzeni korumak için de kullanılmaktadır. (İnan, 1997: 43) İdarenin 
kendisini geliştirmesine ve yenilemesine olanak sağladığı için amaçlara daha iyi, 
verimli ve etken bir biçimde ulaşılmasına yardımcı olan (Köksal, 1974: 53) denetim bu 
katkıların etkisiyle bir değer arttırma ve mükemmelleştirme işlevi de gerçekleştirmiş 
olmaktadır (Yavuzyiğit, 1995: 34). Bu işlevlerin yanı sıra denetim kurumun amaç ve 
politikasına açıklık getirmek, amaç ve politikayı geliştirmek, amaca ulaşmada ilgililere 
yardımcı olmak, yapılan çalışmaların, hizmet edilen toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak 
biçimde geliştirilmesine katkıda bulunmak, kurumla ilgili yenilik ve gelişmeleri izlemek 
açısından yönetime önemli katkılar sağlamaktadır (Saran, 1995: 67). 

 

1.3. DENETİM TEKN İKLER İ 

Denetim faaliyetinin gerçekleşmesi için bulunması gereken üç unsur vardır. Bu 
anlamda denetimin ilk unsuru, kabul edilen planın, verilen direktiflerin veya belirli 
şekilde konulan ilkelerin var olmasıdır. İkinci olarak ise kabul edilen plana, verilen 
direktiflere ve konulan ilkelere uygun ve etken bir yönetim faaliyetinin varlığı 
gereklidir. Tüm bunların yanı sıra denetimin oluşması için gerekli olan üçüncü unsur, 
denetimi gerçekleştirecek bir organ veya kişinin bulunmasıdır. Ayrıca denetim belirli 
bir planın yapılması; çalışmaların gözetimi ve rapor edilmesi; elde edilen sonuçlarla 
arzulanan sonuçların karşılaştırılması ve gerekli düzeltici faaliyetlerde bulunulması 
aşamalarının varlığı halinde söz konusu olmaktadır (Tortop-İsbir-Aykaç, 1993: 160-
162). 

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 
uygunluğunu ölçüldüğü ve böylece örgütsel amacın elde edilmesi için harcanan 
çabaların belirlenmesi esasına dayanır (Tortop-İsbir-Aykaç, 1993: 168). Uygulamada 
başvurulan en önemli teknik personelin, hizmetin gerektirdiği niteliklere uygun olarak 
sınıflandırılması ve örgütün yapmak durumunda olduğu işin gerçekleştirilmesine 
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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 sayılabilir (Akıncı, 1999: 49). 

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. Siyasal araçlar ise, daha çok ipso facto  
(kendiliğinden, otomatik olarak) bir denetim işlevini yerine getirirler. Bu konuda ilk 
akla gelen örnekler, parlamento tarafından oluşturulan araştırma komisyonları, 
soruşturma komisyonları ve sivil toplum örgütleridir (Erdoğmuş, 2006: 15). 

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 
aposteriori (sonuçtan hareket ederek nedene varmak) bir denetimi dile getirir. 
Denetimin en etkili olanı sonradan yapılan denetimdir (Gournay, 1971: 100). 
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. 

 

1.4. DENETİM TÜRLER İ VE YÖNTEMLER İ 

Denetim sürecinin işlemesi, denetimde uygulanacak yöntem ve ilkeler 
denetimin türüne göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle yönetimin durumunu 
değerlendirmeye yarayan denetim faaliyetlerinin türlere ayrılmasında değişik ölçütler 
kullanılmaktadır (Yavuzyiğit, 1995: 55-57). Dolayısıyla uygulanan denetim teknikleri, 
denetimi yapan kurum, denetlenen kurumlar, denetimin zamanı, amacı, kapsamı, 
konusu gibi durumlar dikkate alınarak denetim çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu 
nedenle denetim türleri konusunda oldukca fazla sınıflandırma bulunmakta ve kavram 
karmaşası da yaşanmaktadır. Bu sınıflandırmalar, “denetimin türleri nedir?” sorusunun 
cevabını almayı zorlaştırsa da konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Bu doğrultuda 
karmaşıklığın görülmesi açısından öncelikle sınıflandırmalar belirtilecek sonrasında ise 
bazı denetim türlerinin açıklaması yapılacaktır. Bu açıklama yapılırken sadece bir 
kaynağa bağlı kalmanın oluşturacağı sakınca nedeniyle mevcut kaynaklar göz ardı 
edilmeksizin konuya açıklama getirmek amacıyla bir denetim türleri şeması da 
çizilmeye çalışılacak sonrasında da bazı denetim türlerinin açıklaması yapılacaktır. 

Yönetimin denetlenmesi bakımından; a) yasama erkinin denetimi, b) yürütme 
erkinin denetimi c) yargı erkinin denetimi (Köksal, 1968: 9), kullanılan yöntemler 
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bakımından; a) klasik denetim (gelenekci denetim) ve b) modern-çağdas denetim 
(sistemci denetim). (Gündüz, 1974: 54) ve a) hukuka uygunluk denetimi veya biçimsel 
(formel) denetim, b) üretkenlik (elverişlilik, verimlilik ve etkililik) denetimi olarak 
ayrımlaştırma yapılmıştır (Köksal, 1973: 201). 

Sonuçları açısından da; a) yönetsel karar almaya yönelik denetim, b) yargısal 
karar almaya yönelik denetim, c) siyasal karar almaya yönelik denetim d) halka bilgi 
vermeye yönelik denetim olmak uzere dörde ayrılmıstır. (İnan, 1997: 45) Yönetsel 
denetimin uygulanma şekli bakımından ise; a) hiyerarsik denetim, b) yönetsel vesayet 
denetimi c) özel denetim (Sanal, 2002: 15) ayrıca d) denetim yapan kuruluşların 
yürütme erkine baglı olup olmamaları açısından denetim (İnan, 1997: 45) olmak üzere 
bir denetim sınıflandırması yapılmıştır. 

Denetim zamanı açısından; a) ön denetim, yani karardan önce (önleyici) 
denetim b)karardan sonra yapılan (düzeltici) denetim (Gournay, 1971: 95) c) anında 
denetim (Ergun-Polatoğlu, t.y.: 337) olarak sınıflandırılmıştır. 

Karardan önce ve sonra yapılması açısından da önleyici ya da düzeltici olarak 
ikiye ayrılan denetim ayarıca a) ani (haberli-habersiz) denetim, b) yerinde-evrak 
üzerinde (parça üzerinde) denetim, c) sorgulu-sorgusuz denetim olarak 
sınıflandırılmıştır. Bunun yanı sıra a)sürekli, b)süreksiz denetim, girişim yönünden de; 
a) re’sen denetim, b) dış etki üzerine yapılan denetim olarak sınıflandırılmıştır. Denetim 
önce işlemlerin denetimi ve eylemlerin denetimi olarak ikiye ayrılmış, sonra işlemlerin 
denetimi; a) hukuka uygunluk denetimi b) yerindelik denetimi; eylemlerin denetimi de; 
a) etkinlik denetimi b) verimlilik denetimi olarak sınıflandırılmıştır (Atay, 1999: 39-45). 

Denetim örgütlülük açısından doğal ve biçimsel denetim olmak üzere ikiye 
ayrılmıstır. Biçimsel denetim oluşmadan önce hemen hemen her toplum ve örgütte var 
olan doğal denetim; insan davranışlarını sınırlayan ve ona yön veren, sosyo-ekonomik, 
kültürel, sosyolojik, tarihsel, dinsel ve benzeri yapılardan kaynaklanmıştır. Örgütlülük 
açısından ele alınan bir diğer denetim türü olan biçimsel denetim ise asgari düzeyde de 
olsa her örgütte biçimsel ve hukuksal denetim şeklinde yer almıştır. Bu anlamda örgüt 
öncelikle kendi yaptığı iç düzenlemelere daha sonra yaptığı anlaşma ve sözleşmelere, 
bulunduğu ülkenin yasa, anayasa gibi hukuk kurallarına bağlıdır. Biçimsel denetim 
hiyerarsik denetim, vesayet denetimi ve Ombudsman denetimi şeklinde 
yapılabilmektedir (Atay, 1999: 36-38). 

Denetim nitelik açısından; a) faaliyetleri kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere 
ve genelgelere uygunluk yönünden denetlemek ve yapılan hataları bularak 
düzeltilmesine gayret etmek, b) ortaya çıkacak çeşitli anlaşmazlıkları ve yolsuzlukları 
soruşturmak sorumlu durumda bulunanları saptamak ve gerektiğinde bu kişiler 
hakkında kanuni kavuşturmaya geçmek, c) idarecilere ve idareye yardımcı olacak 
verileri toplamak, amaclara daha verimli şekilde ve zamanında ulaştıracak tedbirleri 
bulmada yol gosterici olmak için denetlemelerde bulunmak olmak üzere üçlü bir 
sınıflandırmaya alınmıştır (Köksal, 1974: 52). 

Denetim amacı yönünden; a) finansal denetim (finansal tablolar denetimi, mali 
tablolar denetimi) b) uygunluk denetimi (mali denetim, duzenlilik ve usul denetimi) c) 
performans denetimi (işletme, faaliyet denetimi) d) ekonomik denetim (bütünleşik, 
sistemci denetim) olarak ayrılırken, statü açısından da; a) iç denetim b) dış denetim ba) 
bağımsız denetim bb) kamu denetimi c) yüksek denetim olarak sınıflandırılmıştır. 
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Tüm bu sınıflandırmaların yanında yapılan ayrımların en önemlisi geleneksel 
ve çağdaş denetim anlayışı olmuştur. Çağdaş denetim anlayışı, esas itibarıyla örgütlerde 
denetim işlevinin taşıdığı önemin ve bu işlevin yönetimin diğer unsurlarıyla olan 
ili şkilerinin daha iyi anlaşılmasına eşdeğer olarak gelişmiştir. Günümüzde işletmelerde 
ve kamu örgütlerinde çağdaş denetim sisteminin oluşturulması için bilimsel yönetim 
alanında ki gelişmelerden yararlanılmaktadır (Saran, 1995: 61-62). 

Çağdaş denetim, geleneksel denetimin aksine teşkilatın kuruluş amacı ile 
birlikte kendi personelinin ve çevresindeki insan ihtiyaçlarının demokratik ve bilimsel 
yöntemlerle dengeli olarak cevaplandırılmasına dayanan bir teftiş ve denetim sistemini 
temel almaktadır. Çağdaş denetim geçmişe yalnızca ders almak amacıyla bakan ve 
problem çözmeye ağırlık veren, hata önleyici, geliştirici bir denetimdir (Gündüz, 1974: 
54). 

Geleneksel denetimde mevzuat kesin olarak uyulması gereken standart olarak 
ele alınmaktadır. O derecede ki bir mevzuat hükmü anayasaya, plan ve programların 
akılcı olarak gerçekleşmesine uygun olsun ya da olmasın esas alınmaktadır. 
Yönetmeliklere, emirlere uymayan mal veya hizmet üretme çalışmaları hatalı kabul 
edilmektedir. Gelenekçiliği esas alan denetim anlayışından vazgeçmek ya da bu 
şekildeki denetimi ikinci, üçüncü derece önemli saymak gerekmektedir. Çünkü değer 
ölçülerini ve standartlarını sadece geçmişten aynen alan, herhangi bir yenilemeden 
geçirmeyen, geleceğe yönelik çalışmayan sistem durağan ve tutucu olarak kalacaktır. 
Bu şekilde çalışmak kalıpçılık, doğmacılık özellikleriyle yenileşmeyi aksatmaktadır. 
Ayrıca mevzuatı her durumda geçerli saymak ve yenilemeden bir ölçüt olarak 
kullanmak “izmci” (Gündüz, 1974: 59) bir tutum ve bilimsel olmayan bir yaklaşım şekli 
olarak kabul edilmektedir. Asıl önemli olan konu hukuk kurallarını yönetime ve 
topluma sağladığı yararları göz ardı etmeden uygulamaya çalışmaktır. Ancak 
gerektiğinde sorunlara cevap verebilmesi için kuralların yararlılıklarını arttıracak 
şekilde yapılandırması ve yonetimin hukuk devleti anlayışı doğrultusunda hareket 
etmesini sağlamak gerekmektedir. Çağdaş denetimde örgütün daha iyi çalışması için 
görevlilere yardımcı olmak ve rehberlik etmek esastır. Denetimlerde mevzuatın 
gelişmeyi ve kalkınmayı engelleyici yönlerinden arındırılmasına ve cezalandırıcı 
olmaktan çok özendirici olmasına, teşkilat ve metot aksaklıklarının erkenden tespit 
edilmesine dikkat edilir (Gündüz, 1974: 88-89). 

Çağdaş denetim uygulamasında performans unsuruna bakıldığında performans 
denetiminin; ilgili idarenin kendine tahsis edilen tüm kamu kaynakların ekonomik, 
verimli ve etkin kullanımını sağlayacak düzen ve mekanizmaları kurma ve bunları 
işletme yükümlülüğünü ne derece yerine getirdiği ile ilgilendiği görülür. (Arın, 2000: 
124)  Bu anlamda performans; kullanılacak düzen ve mekanizmaların etkili işleyip 
işlemediğinin bağımsız ve tarafsız olarak tespit edilmesi, gerekliyse iyileştirilmelerin 
yapılması gibi noktaları hesap verme yükümlülüğü doğrultusunda raporlamayı da içeren 
bir surecle değerlendirme işlemidir. 

 

1.4.1. İç Denetim 

İç denetim, örgüt faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının yaptıkları işlem ve işlerin 
uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiş her türlü bilginin güvenirliğinin mevzuat, finans, 
muhasebe ve diğer tüm yönlerden, iç denetçi adı verilen kişilerce araştırılıp, incelenip 
üst yönetime rapor edilmesidir. Diğer bir anlatımla iç denetim, örgüte hizmet amacıyla 
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örgütün tüm faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek için örgüt içinde kurulmuş olan 
bağımsız değerleme fonksiyonudur. Ayrıca iç denetim, finansal denetimi, uygunluk 
denetimini ve performans denetimini kapsamaktadır. İç denetim yönetsel görevi olan 
kuruluşların kendi içinde oluşturulan elemanlar tarafından yapılan, yönetimin kendi 
kendini denetleme faaliyetidir. Yürütme erki içinde yer alan her hiyerarşinin ast 
hiyerarşilerini denetlemesi bir iç denetim faaliyetidir (İnan, 1997: 45).  İç denetim, daha 
çok otoriteyi sağlamaya ve düzeni korumaya yöneliktir. Hukuk devletinde otorite hukuk 
olduğu için de iç denetimin asıl amacı hukuka uygunluğu sağlamaktır (İnan, 1997: 43). 
Bakanlıklara bağlı olan denetim birimlerinin, bakanlığa bağlı kuruluşlarını denetlemesi, 
amirlerin astlarını denetlemesi birer iç denetim örneğidir. Denetçinin örgüt bünyesinde 
olması nedeniyle denetçi ile denetlenen birim arasında, örgüt hiyerarşisi içerisinde bir 
ast-ust ilişkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla hiyerarşik denetim bir iç denetimdir. Örgüt 
faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlarına, programlarına ve yasalara 
uygunluğunu ölçerek, iç kontrol sisteminin amacına uygun işleyip işlemediğini 
değerlendiren iç denetim, örgütün iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirdiği için 
de bir iç kontrol aracıdır.  

5227 Sayılı Kanunun 39.maddesi kapsamında da ele alınan denetim iç ve dış 
olarak ikiye ayrılmış, bu denetimlerin hukuka uygunluk, mali ve performans 
denetimlerini kapsadığı belirtilmiştir. Kanunda ic denetim; hataların onlenmesi, risk ve 
zayıflıkların belirlenmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, yönetim 
sistemlerinin ve süreclerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan denetim olarak 
tanımlanmıştır. İç denetim, örgüt bünyesinde yer alan bağımsız bir değerlendirme olup 
iç kontrol sisteminin etkililiğini ölçmek ve değerlendirmek suretiyle yönetime hizmet 
sağlayıcı bir fonksiyon üstlemektedir. İç denetim; iç kontrol sistemini analiz etmekte ve 
bir inceleme programı oluşturmaktadır. Sonrasında bulguları ve sonuçları raporlamakta, 
tavsiyelerde bulunup, incelemeye tabi sistemdeki kontrollerin güvenirliği hakkında 
görüş bildirmektedir (Yörüker, 2004: 9). 

 

1.4.2. Dış Denetim 

Dış denetim; kurumun örgütsel hiyerarşisi ile ilgisi olmayan, kendi örgüt 
yapısının dışında yer alan, örgütle doğrudan ilgili ya da bağlı olmayan bağımsız denetim 
elemanlarınca yapılan bir denetimdir. Genellikle özel sektörde söz konusu olan bu 
denetim türünde, örgütün iç kontrol ve iç denetim sistemleri, mali yapıları ve buna 
ili şkin dönem sonu tabloları, yönetimin verimliliği, etkinliği değerlendirilir ve sonuçlar 
raporlanarak tüm ilgili taraflara sunulur (Köse, 2000: 17). Bu denetim biçiminde, 
denetleyen birim bir kamu denetim birimi olabileceği gibi özel nitelikli bir denetim 
birimi de olabilir (Sanal, 2002: 16). Ayrıca dış denetimin kapsamı geniş tutularak 
kamuoyu, yasama, yargı ve uluslararası denetim türleri de dış denetim kapsamına 
alınabilir (Köse, 2000: 18). 

5227 Sayılı Kanun’a göre dış denetim; kamu kurum ve kuruluşların hesap 
verme sorumluluğu çerçevesinde bütün faaliyet, karar ve işlemlerinin, kurumsal amaç, 
hedef, plan ve kanunlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının 
değerlendirilmesidir. Bu kanun ile iç ve dış olarak ikiye ayrılan denetimin dış denetim 
görevi Sayıştay’a, iç denetim görevi de kurumun bütün yöneticilerine verilmiştir. İç 
denetim ve dış denetim arasındaki temel farkı, denetçinin statüsü belirlemektedir. “İç” 
kavramı denetçinin örgütün elemanı olduğunu, “dış” kavramı ise örgütten bağımsız 



 
 

14 

olarak hareket eden bir denetçiyi anlatmaktadır. Dolayısıyla dış denetimin temel öğesi 
bağımsızlık bir anlamda objektifliktir. Dış denetimin ilk önceliği, şeffaf ve hesap verme 
sorumluluğunu geliştirecek faaliyetleri göstermek olmalıdır. Kamu kurumları, hesap 
verme sorumluluklarını en iyi şekilde performans ölçümünü yaparak yerine 
getirebileceği için dış denetimin, öncelikle kurumların performanslarını ölçme 
kapasitelerini arttırmaya yönelmesi gerekmektedir (Gülen, 2003: 5). 

 

1.4.3. Bağımsız Denetim 

Bağımsız denetim (independent auditing), müşterilerine profesyonel denetim 
hizmeti sunan, serbest meslek sahibi olarak kendi adına çalışan ya da bir denetim 
kurumuna bağlı olarak faaliyet gösteren denetçi ya da denetçiler tarafından kurumun 
talebiyle ve bir denetim sözleşmesi çerçevesinde, kurumun finansal tablolarının 
denetimi ile uygunluk ve performans denetimlerinin yapılmasıdır (Kenger, 2003: 2). Bu 
denetim yönetimin finansal işlemleri değerlendirmesinde ve yorumlamasındaki olumlu 
ve olumsuz yönleri belirleyen, bir yerde kurumun finansal tabloları üzerinde onay 
fonksiyonu üstlenen bir denetim türüdür (Kenger, 2003: 6). Bağımsız dış denetim, 
klasik mali denetimden farklı olarak, kaynakların nasıl kullanıldığını inceleyen 
performans denetimleri aracılığıyla görevini yerine getiren bir denetimdir (Kubalı, 
1999: 31). 

Bağımsız denetim, mali tabloların ait oldukları dönem itibariyle kurumun mali 
durumunu doğru ve güvenilir olarak yansıtıp yansıtmadığının ve genel kabul görmüş 
muhasebe ilkelerine uygunluklarının bağımsız denetçilerce incelenip, sonucun bir 
raporla açıklanmasıdır (Doğruel, 1991: 6). Bağımsız denetçiler, avukatlar gibi meslek 
faaliyeti yürüten ve mali tablolarını denetledikleri müşterilerinden, yaptıkları iş karşılığı 
ücret alan kişilerdir. Ancak denetçi, denetimi yapmada ve sonuçları raporlamada 
müşteriden tamamen bağımsız olarak çalışır (Kepekçi, 1996: 7). 

 

1.4.4. Uluslararası Denetim 

İnsan haklarına saygı, çevrenin korunması, demokrasi, terrör gibi uluslararası 
nitelik  kazanan ve ulus düzeyinde çözülemeyeceği düşünülen konular, uluslararası 
örgütlenmeler aracılığıyla çözümlenmeye çalışılmaktadır. Uluslararası örgütlenmeye 
farklı bir boyut kazandırmış olan AB, uyum süreci çerçevesinde üye devletlerin 
hukuksal, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal yapılarını, bütünleşmeye uygun hale 
getirmelerini istemektedir. Bu maksatla da ülke politikalarının oluşumunu 
etkilemektedir. Demokrasi, insan haklarına saygı, hukuk devleti, gibi kavramların 
yönetimlerde temel ilke kabul edilmesiyle, her ulusun bu niteliklerle bağdaşmayan 
davranışlardan kaçınması beklenmiştir. İnsan hakları konusunda, hakkı çiğnenen bireye 
uluslararası alanda hak arama yoluna gitme imkanı sağlanmış, yapılan anlaşmalarla da 
ulusları sözleşmeci devlet olmaları nedeniyle denetlemeye açık hale gelmişlerdir. 
Ayrıca bu uluslararası kuruluşlar, ülke ulusal sınırları içinde kalan faaliyetlerin denetimi 
için de başvurulabilir olmuştur. Küreselleşme sürecinde herhangi bir bölgede yaşanan 
gelişme, dünyanın diğer bölgelerini de etkilemekte ve küresel sistemin herhangi bir alt 
sisteminde görülen aksama ya da kötü gidiş, küresel sistemim tümünü etkilemektedir. 
Bu karşılıklı etkileşim, denetimde ulusallığın yeterli olmadığını ve küresel 
yaklaşımların gerekli olduğunu göstermiş (Köse, 2004: 55) denetim de bu anlamda 
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evrensel nitelik kazanmıştır. Gelişen uluslararası sistem doğal olarak ulusal yönetimler 
işin birtakım sınırlamalar getirmiştir. Ulusal egemenlik yetkilerinin giderek artan bir 
kısmının uluslararası örgütlere devredilmesi, son yüzyılın en belirgin özelliği olmuş, 
20.yüzyılda da bu örgütlenmeler uluslararası politikanın etkili aktörleri haline gelmiştir. 

Günümüz uluslararası sisteminde de ülkelerin tamamıyla bağımsız bir karar 
sürecine ve sınırsız bir uygulama alanına sahip olması düşünülemez olmuştur. Örneğin 
ekonomik politikaları dikkate alacak olursak bir ülke diğer pek cok ülkenin ekonomik 
yapısını etkilediği için ülkelerin tek başına aldıkları karar süreçlerinin yerini kollektif 
karar mekanizmalarına bırakması kaçınılmaz olmuştur. (Köse, 2004: 37-41) Özellikle 
uluslararası ticaret ulkelerin ekonomik yapılarını birbirine yaklaştıran bir olgudur. 
Ticaretle beraber sermayenin uluslararası nitelik kazanmasının ülkeler arasında 
oluşturduğu bütünleşme ve dolayısıyla bağımlılık olgusu, gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomi politikalarının ulusal niteliğini azaltmaktadır. Ülkelerin hareket alanını azaltan 
bu bağımlılık ili şkisi de gelişmiş ekonomilerin ve uluslararası kuruluşların denetimini 
zorunlu kılmaktadır. Yönetimin uluslararası organlarca denetimi, önemli sonuçlar 
doğurmaktadır. Sözleşmeci devletin, ilgili organların kesin kararına uymaması 
durumunda ağır yaptırımlara maruz kalabilmesi söz konusu olmaktadır. Bunun da 
ötesinde aykırı davranışlar sergilendiğinde ülkenin itibarı da zedelenmektedir. Bu 
yüzden uluslararası denetim mekanizmalarının işletilmesine yönelik kişisel girişimlerin 
artması ve bu bilincin toplum içinde yerleşmesi, yönetimin işleyişinde hukuka uygunluk 
ve kişisel haklara saygı açısından büyük gelişmelere neden olmaktadır (Özer, 1998: 
157). Ancak uluslararası siyasal denetim araçları her zaman olumlu sonuçlar 
vermemektedir. Nitelikleri tartışmalı olan denetim mekanizmaları çeşitli amaçlar için 
kullanılmaktadır. Örneğin gelişmiş ülkelerce azgelişmiş ülkelere verilen dış yardımlar, 
büyük ölçüde siyasal etki ve denetim sağlama amacı gütmektedir. Dış yardım ve kredi 
mekanizması da bu bağımlılığı arttırarak gelişmekte olan ülkelerin karar mercilerini 
ülke sınırları dışına çıkarmaktadır. Özelikle yoğun dış borc yükü altına girmiş ülkelerin 
temel ekonomi politikaları uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlarca saptanmakta, 
uygulaması da bu kuruluşlarca denetlenmektedir (Köse, 2004: 42-46). 

 

1.4.5. Uygunluk Denetimi 

Uygunluk denetimi, bir örgütün işlemlerinin ve faaliyetlerinin belirlenmiş 
yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla 
incelenmesidir. Üst makamlar ve yasal mevzuat tarafından önceden saptamış kurallara 
uyulup uyulmadığını araştıran uygunluk denetimi, iç denetçiler, dış denetçiler ve kamu 
denetçileri tarafından yürütülür (Kenger, 2003: 4). Kararların önceden saptanmış hukuk 
normlarına aykırı olmaması hukuksal denetimin alt sınırını, hukuka uygunluğu ise ust 
sınırını belirlemektedir (Atay, 1999: 43). Şekli denetim olarak ta bilinen uygunluk 
denetimi, kamu yönetiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu denetim türünde 
işlemlerin veya harcamaların yerindeliği, yani ekonomik ve sosyal etkileri üzerinde 
durulmayıp, mevzuata uygunluğu araştırılmaktadır (Sanal, 2002: 19). Ayrıca Sayıştay 
denetçileri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının mali işlemlerinin ilgili mevzuata 
uygunluğunun araştırılması yoluyla uygunluk denetimi yapılmaktadır (Kepekçi, 1996: 
3). Sayıştay tarafından gerçekleştirilen uygunluk denetiminde, esas olarak idarelerin 
harcamalarının, bütce yasasında öngörülen serbest ödeneklerden yapılmış olup olmadığı 
araştırılmaktadır (Sanal, 2002: 19). 
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1.4.6. Yerindelik Denetimi 

Bir kararın sadece hukuka uygun olması yeterli değildir. Hukukiliğin yanı sıra 
kararın isabetli ve yerinde olması gerekmektedir. Karar, bir sorunun çözülmesi demek 
olduğuna ve sorunu çözmeye yarayan çeşitli seçeneklerden en uygununu veya 
isabetlisini seçmek anlamına geldiğine göre, seçimin isabetli ve uygun yapılıp 
yapılmadığının denetimi yapılmalıdır. Etkin ve verimli bir yönetime ulaşılması için 
yerindelik denetimi mutlaka yapılması gereken bir faaliyettir. Kararın isabetliliği veya 
yerindeliği de kararın zamanında alınmış olması, araçlar, uygulama çevresi, amaçlar, 
maliyet, etkinlik ve süratlilik yönlerinden en uygun çözümün belirlenmiş olması ile 
ilgilidir (Atay, 1999: 43). 

 

1.4.7. Faaliyet Denetimi 

Faaliyet denetimi, yönetimin amaç ve hedeflerine ulaşmak için 
fonksiyonlarında yaptığı tüm faaliyetlerin sayısal ve sayısal olmayan bilimsel 
yöntemlerle gözden geçirilerek değerlendirilmesi, işletmenin tüm faaliyetlerinin 
sonucunda ortaya koyduğu performansın saptanması, sorunların belirlenmesi ve öneriler 
geliştirilmesidir (Baş, 1991: 7). İç denetçiler, kamu denetçileri ya da bağımsız denetim 
firmaları tarafından yapılmakta olan faaliyet denetiminde, planlama, durumun ele 
alınması, raporlama ve izleme olmak üzere üç aşama bulunmaktadır. Faaliyet denetimi, 
performans denetimi ile eş anlamlı olarak ta kullanılmakta ve muhasebe denetiminin 
ekonomik yönüne karşılık gelmektedir. Bu aşamada, sadece uygunluk denetimi ile 
yetinilmemekte, kuruluşun amaçlarına ulaşma derecesini ve ekonomikliğini saptamaya 
yönelik olarak, politikaları ve bunların uygulamaya ili şkin sonuçları değerlendirilmekte 
öneriler geliştirilmektedir (Atay, 1999: 21). 

 

1.4.8. Performans Denetimi 

Kamusal faaliyetlerde görülen genişlemeyle birlikte, kıt olan kamusal 
kaynakların daha akılcı kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Düzenlilik (klasik) 
denetimi, mali denetim ve uygunluk denetimini kapsayan, sadece harcamaların yasaya 
uygunluğunu ve muhasebe kayıtlarının tutulusunu inceleyen bir sistemdir. Bu anlamda 
harcamaların sonuçlarını değerlendirmede, dolayısıyla kamu fonlarının kullanımı 
hakkında bilgi vermede yetersiz kalmıştır. Performans denetimi düzenlilik denetiminin 
bu eksikliklerini gidermek amacıyla oluşturulmuş bir denetim türüdür.  

Performans denetimi tanımlarında, ortak olarak başarı ve başarısızlığın 
ölçülmesi, nedenlerinin belirlenmesi unsuru yer almaktadır. Günümüz yönetim 
anlayışında da performans denetiminin önemi üzerinde durulmaktadır. 

1977’de Lima’da toplanan İNTOSAİ  Dokuzuncu Kongresi sonrasında 
yayımlanan bir deklarasyonda da performans denetimine yer verilmiştir. Yüksek 
Denetim Kurumlarının denetim amaçlarının mali yönetimin yasallığını, düzenliliğini, 
verimliliğini, etkinliğini ve iktisadiliğini belirlemek olduğu, bunların tümünün eşit 
önemde bulunduğu ve bu amaçlardan her birine verilecek nispi önemin Yüksek 
Denetim Kuruluşunun kararına bırakıldığı açıklanmıştır. Daha sonra başta ABD, 
Kanada, İsveç gibi birçok gelişmiş ülke ile Filipinler, Malezya, Kore gibi birçok 
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gelişmekte olan ülke denetim kanunlarında performans denetimini içerecek şekilde 
değişiklikler yapmıştır (Özer, 1998: 32-33). 

Performans denetiminin amacı; parlamentoya kaynakların kullanımı ve 
yönetiminde tarafsız ve bağımsız olarak bilgi vermek, önerilerde bulunmak ve teminat 
sağlamak, harcamalar sonrasında en fazla verimi alma yollarıyla denetlenen kurumu, 
sistemlerini ve kontrollerini geliştirmek için gerekli olan önlemleri almaya teşvik 
etmektir. Bu durum, yasamanın yürütme üzerindeki kontrolunu eksiksiz olarak 
yapmasına katkıda bulunmakta ve kamu yönetiminde performans yönetimlerinin 
kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamaktadır (Kubalı, 1999: 42). 

 

1.5. KAMU YÖNET İM İNDE DENETİM  

Yönetimin davranışlarının hukuka uygun ve yerinde olması, kamu 
hizmetlerinin de iyi bir şekilde kamuya yararlı ve verimli olarak yürütülmesi 
gerekmektedir. Bunun için de yönetim faaliyetlerinin denetlenmesi gerekmektedir. 
Yönetim faaliyetleri üzerinde hukuka uygunluk ve yerindelik olmak üzere genel 
anlamda iki tür denetim yapılmaktadır. Yargı yerleri, hukuka uygunluk denetimini 
yerine getirmekte iken diğer denetim birimleri hukuka uygunluk ve yerindelik 
denetimini gerçekleştirmektedir. Yönetimin durumunu tam anlamıyla 
değerlendirebilmek için çeşitli denetim yollarına başvurulmaktadır. Bu denetimler, 
yönetsel kuruluşlar tarafından ya da yönetim dışında yer alan kuruluşlar tarafından 
yapılmaktadır. Yönetsel kuruluşlar tarafından yapılmakta olan denetim türüne, “idari 
denetim”, yasama organı tarafından yapılan denetime “siyasal denetim”, yargı 
yerlerince yapılan denetime, ”yargı denetimi”, kamuoyunu oluşturanlarca yapılan 
denetime ise “kamuoyu denetimi” denilmektedir. Bunlara ek olarak, denetim faaliyetini 
gerçekleştirmek için üç asırlık bir geçmişe sahip olan Ombudsmanlık kurumundan da 
yararlanılmaktadır. 

 

1.5.1. Siyasal Denetim 

Kamu yönetimi üzerinde uygulanan en önemli denetim yollarından biri 
şüphesiz siyasi organlarca yapılmakta olan denetimdir. Siyasi organlar, kamu 
yönetimlerine kullanmaları için çeşitli yetkiler vermekte, bu yetkilerin nasıl 
kullanıldığını da denetlemektedirler. Bu anlamda, siyasi organların kararlarını yürüten 
yönetim, gerçekleştirilen siyasal denetim aracılığıyla siyasal iktidar tarafından, hukuk 
kurallarına, temel amac ve ilkelere uygunluk açısından denetlenmektedir. Yönetimi 
denetleyen bu siyasi organ, yasama faaliyetini yürüten meclis ve yürütmeyi 
gerçekleştiren hükümettir. Siyasal denetim denildiğinde genellikle yasama organı 
tarafından yapılmakta olan denetim akla gelmektedir. Ancak siyasi denetim sadece 
yasama organlarınca yapılan denetlemeden ibaret değildir. Ulusal düzeyde yasama 
organı ve bakanlar tarafından yapılmakta olan denetim faaliyeti, yerel anlamda yerel 
meclis üyeleri ve yerel yerinden yönetim kuruluşlarının seçilmiş başları tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda, İl Genel Meclisleri, Daimi Encümenleri, Belediye 
Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı, Köy Muhtar ve İhtiyar Heyetleri birer 
politik denetleme organıdır (Tortop, 1974: 31). 
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1.5.1.1. Yasama Organının Denetimi 

Yasama organının önemli fonksiyonlarından biri meclis denetimidir. Siyasal 
iktidarın kararlarının uygulama aracı olan idareyi denetleme görevi halk 
temsilcilerinden oluşan meclise verilmiştir. Yasama organı, yani meclis sahip olduğu bu 
yetkisini, hükümet ve bakanlıklar aracılığıyla da yerine getirmektedir (Akın, 2000: 92). 

Yönetimin hukuka uygunluğunu sağlamada en etken ve nesnel denetim türü 
yargı denetimi olsa da meclislerin yaptığı denetim, özellikle devletin üst kademesinde 
oluşabilecek hukuk dışı gelişmelerin engellenmesi açısından son derece önemlidir. 
Meclis denetim türlerinin çoğunda, son kararı yine yargı organları vermektedir. Buna 
rağmen yargı organlarının adil karar vermesine olanak sağlayacak ortamın hazırlanması 
açısından, meclis denetiminin etkisi oldukca güçlüdür (Özer, 1999: 26). 

Yönetimin denetimi için yasama organının elinde çok çeşitli araçlar 
bulunmaktadır. Yasama organı yasaları yaparken, değiştirirken veya yürürlükten 
kaldırırken, bütçe sistemi çerçevesinde ödenekleri dağıtırken, araştırma, soruşturma, 
genel görüşme ve soru celselerinde; yasa önerilerinin görüşülmesi sırasında ve seçmen 
hizmeti yürütürken, kamu yönetimini denetlemektedir. Yasama, kamu yönetimi 
üzerindeki denetimini, hükümet veya bakanlar aracılığıyla dolaylı olarak yapmaktadır. 
Bu nedenle de hükümet ve bakanlar yasama organına karşı sorumlu olmaktadır 
(Eryılmaz, 1993: 303). 

 

1.5.1.2. Yürütme Organının Denetimi 

Birçok siyasal rejimde idare hükümetin otoritesi altındadır. Parlamenterler için 
yönetim çalşsmalarını denetleme konusunda, hükümet bir çeşit aracıdır ve 
parlamenterlerin, yönetimi denetlemeleri; hükümeti denetleme, onun sorumluluğunu 
ortaya koyma biçiminde olur (Tortop-İsbir-Aykaç, 1993: 175). Parlamenter rejimde 
yürütme organı, kendisine bağlı olan idarenin faaliyetlerinden dolayı parlamento önünde 
sorumludur. Dolayısıyla idarenin kötü işleyişinin sorumlusu yürütme organıdır (Örnek, 
1989: 243). Yürütme organının temel hizmet birimi olan bakanlık örgütü, hükümet ve 
parlamento karşısında bakan tarafından temsil edilmektedir. Bu nedenle bakan bakanlık 
hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara uygun olarak yürütmekle, bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamakla görevlidir. Ayrıca bakan başbakana karşı da sorumludur. Bu sorumluluğun 
gereği olarak ta bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili 
kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetleme yetkisine sahiptir 
(Eryılmaz, 1993: 90). 

 

1.5.2. Yargısal Denetim 

Devletin eylem ve işlemlerinin hukuki kurallara uymasını sağlayan mekanizma 
da yargı denetimidir. İdare hukukunun, hukuka bağlı idare oluşturmak için bulduğu en 
etkili yol idari yargı denetimidir (Ünlüçay, 2004: 3). Hukuk devleti düşüncesinin 
yerleşmesine, kişi hak ve hürriyetlerinin önem kazanmasına paralel olarak gelişen bu 
denetim sistemi (Eryılmaz, 1993: 316) idari otoritelerin işlemlerinden olumsuz olarak 
etkilenen kişilere sağlanmış olan bir haktır. Hukuk devletinin ilk ayağı olan yasama 
organının, işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenme derecesi ve etkililiği, ülkeden 
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ülkeye farklılıklar göstermektedir. Yürütmenin bu anlamda idarenin işlemlerinin yargı 
tarafından denetlenmesi, hukuk devletinde yaygın biçimde uygulanan vazgeçilmez bir 
oğedir. Yönetimi hukuk sınırları içinde tutmayı amaclayan yargısal denetim, devletin 
tüm organ ve otoritelerinin faaliyetlerinin, hukuka bağlanmış olup olmadığının, 
bağımsız bir yargı organı tarafından denetlenmesi ve bunun bir yargı kararıyla 
belirtmesiyle olur (Örnek, 1989: 262-263). 

Yargısal denetim, yönetimi güçlü kılan araçları yönetilenlerin aleyhine 
kullanmaması, halka karşı sorumsuz hareket etmemesi gibi demokrasiyle doğrudan 
ili şkili olan amaçlara ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir (Köse, 2004: 69). Yargısal 
denetim ayrıca dengeli toplum yaratılmasına ve mevcut sosyal yapıya saygı içinde 
kollektif çıCharlesarın yönetilmesine katkı sağlar (Tortop-İsbir-Aykaç, 1993: 178). 
Yönetimin yargı organları tarafından denetiminde başlıca iki sistem kullanılmaktadır. 
Bunlardan birincisi, Anglo-Amerikan ülkelerinde uygulanan ve denetimi genel yargı 
organlarına bırakan “adli idare” veya “yargı birliği” sistemidir. İkincisi de Fransa’da 
doğan ve diğer Kara Avrupası ülkelerine yayılan, ülkemizde de uygulanmakta olan 
“yönetsel yargı” sistemidir. 

Bilindiği gibi yargı birliği sisteminde, tek bir yargı organı vardır ve devletle 
fert arasındaki hukuki uyuşmazlıklar, genel mahkemelerce çözülür. Yönetsel yargı 
sisteminde ise; yönetimin faaliyet ve işlemlerinden zarar gören kişiler, idari yargı 
organlarına başvururlar. Yargı denetimi dava açma süresinin geçirilmesi durumunda 
işlevini yitirdiği için işleyiş süreci diğer denetim usullerine oranla daha katıdır. Verilen 
yargı kararı kesin hüküm niteliginde olduğu ve tüm devlet organlarının uyması gereken 
bir durum olduğu için de en etkili denetim yoludur. Kişilere sağladığı güven ve yarara 
karşılık zaman alması, bilgi gerektirmesi, pahalı ve zahmetli olması nedeniyle de bu 
denetim türüne sık başvurulmamaktadır. İdari denetimi harekete geçiren idari şikayet 
yolunda; kamu görevlilerinin bürokratik ve umursamaz tutumları, başvuruyu 
savsaklamaları, şikayete karşı tepki göstermeleri, idareyi ve birbirlerini savunmaları, 
dahası vatandaşı, idareye karşı gelmiş olarak görmeleri ve vatandaşlar tarafından 
başvurulardan sonuç alınamayacağının düşünülmesi bu denetim türüne olan güveni 
azaltmıştır (Örnek, 1989: 251). Yargı denetimi sadece “hukukilik denetimi” kapsamında 
ele alınmaktadır. İdari denetim ise, hukukilik denetiminin yanı sıra idari kararın alınışı 
ve uygulanmasında izlenen yönetsel politikalar, ekonomik/toplumsal amaçlar gibi 
ölçütler dikkate alınarak yapılmaktadır (Akıllıoğlu, 1990: 6). İdari denetim, yönetimin 
etkilili ğini iyi ve doğru işlemesini sağlamaya yönelen bir çeşit oto kontrol, kendi 
kendini denetleme yöntemidir. Üstelik idari denetim usule uygunluk, elverişlilik, 
verimlik ve etkililik amaçlarının gerçekleştirilmesini de sağlamaktadır. 

 

1.5.3. Yüksek Denetim 

Yüksek denetim; kaynağını anayasadan alan, meslek mensuplarının anayasal 
ve yasal güvencelere sahip olduğu, bazı ülkelerde yargısal yetkilerle de donatılmış, 
genelde mali ve kurumsal bağımsızlığı olan denetim birimleri tarafından, parlamento 
adına yapılan denetimdir.  

Uygulandığı ülkelerde bir takım farklılıklar gösterse de yüksek denetimin sahip 
olduğu bazı temel özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler ise şunlardır: Yüksek denetim 
görev ve yetkilerini çoğunlukla Anayasadan alan ve genellikle yasama, yürütme, yargı 
içine yerleştirilemeyen, “sui generis” nitelikli bir devlet faaliyetidir. Yüksek denetim 
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kurumlarının idari ve mali özerkliği bulunduğu gibi yüksek denetimi yürüten meslek 
mensuplarının da yasal güvenceleri vardır. Yüksek denetim her ne kadar parlamento 
adına yürütülse de yüksek denetim kurulları planlama, uygulama ve sonuçların 
parlamentoya sunulma aşamasında tamamen bağımsızdır (Kenger, 2003: 3). 

Yüksek denetim alanında yapılan en önemli gelişme INTOSAI’nin kurulması 
ile olmuştur. INTOSAI yüksek denetim kurumları arasında içbirliğinin sağlanması, 
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla 1953 yılında Küba’da kurulmuştur. 
INTOSAI’nın kurulması ile yüksek denetimin ilkeleri, yöntemleri, teknikleri ve 
uluslararası standartları belirlenmiştir. INTOSAI, yüksek denetleme kurumları 
arasındaki ilişkileri geliştirerek güçlendirmek, özellikle kamusal mali denetim alanında 
bilgi ve görüş alış verişi ile deneyimlerin paylaşılması ve gereksinim duyulan alanlarda 
üyelere destek sağlaması amacıyla oluşturulmuştur. İNTOSAİ’ye, sadece Birleşmiş 
Milletler veya Birleşmiş Milletler yan kuruluşlarından birine üye olan ülkelerin yüksek 
denetleme kurumları katılabilmektedir. İNTOSAİ’ ye üye olmanın veya yüksek denetim 
kurumu olmanın temel koşulu ise, yasayla kurulmuş olmak ve parlamento adına 
denetim yapmaktır (Kenger, 2003: 10). 

 

1.5.4. İdari Denetim 

İdari denetim; bizzat yönetimin kendisi tarafından yapılmakta olan denetim 
türüdür. Aslında bu denetim yönetimin yürütme içinde yer alan organlar tarafından, 
yönetsel hukuki sonuçlar doğuracak şekilde yönetsel usullere göre denetlenmesidir. 
Kısa bir anlatımla organ, biçim ve hukuksal sonuçlar açısından idari olan denetimdir. 
(Atay, 1999: 77) İdari denetim, hiyerarşik ve vesayet denetimi olmakla ikiye 
ayrılmaktadır. 

 

1.5.4.1. Hiyerarşik Denetim 

Yöneten yönetilen ilişkisinin olduğu her toplumsal ve yönetsel örgütte 
hiyerarşi bulunmaktadır. Ast-üst biçiminde örgütlenmiş, hiyerarşik yapıya sahip olan 
her kamu kurum ve kuruluşu, yasal bir dayanağa gerek olmaksızın üste; emri altındaki 
personelin işlemlerini denetleme imkanı veren, hiyerarşik denetim sistemini 
kullanmaktadır. Merkezden yönetim sisteminin bir sonucu olarak doğup gelişen bu 
denetimde (Sanal, 2002: 31) üst, astın hukuki işlemini yerindelik ve kanunlara uygunluk 
açısından denetlemektedir. Daha çok hukuki işlemlerin, yerindeliğini denetlemek 
şeklinde yapılmakta olan bu denetimlerde üstler, mevcut şartlar altında o hukuki işlemin 
yapılmasıyla yerinde bir hareket yapılıp yapılmadığına bakmaktadırlar (Tortop-İsbir-
Aykaç, 1993: 173). Üst, astlar üzerinde iki tür denetim yetkisine sahiptir. Birincisi 
üstlerin, astlar üzerindeki denetimi, ikincisi üstlerin, astların yaptıkları işlemler 
üzerindeki denetim yetkisidir. Üstün astın kişisel durumu ile ilgili hiyerarşik yetkileri, 
esas itibarıyla memur hukukunu ilgilendirmekte olan atama, sicil verme, yükseltme, 
disiplin cezası uygulama, hizmet yerini değiştirme gibi işlemlerdir. Hiyerarşik 
denetimin asıl önemli kısmını oluşturmakta olan işlemler üzerindeki denetim yetkisinde 
ise üst, astına emir ve yön verme anlamında her zaman işlemleri denetleme yetkisine 
sahiptir. Bu denetim sonunda üst, işlemi uygun bulabileceği gibi işlemin uygulamasını 
geciktirme veya iptal etme kararı da verebilir (Gözübüyük, 2001: 307). 
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1.5.4.2. Vesayet Denetimi 

Yerinden yönetim kuruluşlarının yasalarca belirlenmiş standartlar 
çerçevesinde, kendi kuruluş yapıları içinde bulunmayan kuruluşlarca denetlenmesine 
vesayet denetimi denilmektedir (Sanal, 2002: 8). Vesayet denetimi “idarenin bütünlüğü” 
ilkesinin doğal bir sonucudur. Bu denetim yönetimin bir bütün halinde ve uyumlu 
olarak çalışmasını sağlamanın temel aracı olarak (Eryılmaz, 1993: 309) yerinden 
yönetim ilkesi sonucunda oluşturulmuştur (Ertekin, 1998: 501). 

Vesayet denetimi, yerinden yönetim kuruluşlarının organları, görevlileri ya da 
işlemleri üzerinde yapılmakta olan bir denetim türüdür. Yerinden yönetim 
kuruluşlarının organları veya görevlileri üzerindeki vesayet denetimi, çoğunlukla 
organların ya da görevlilerin seçimleri, atanmaları, seçimlerin onaylanması, görevlerine 
son verilmesi şeklinde olmaktadır. İşlemler üzerinde yapılan denetim ise genelde 
hukuka uygunluk ve yerindelik açısından yapılmaktadır (Gözübüyük, 2001: 308-309). 
Vesayet denetiminin gerekçesi yerel düzeyde yürütülen eylem ve işlemlerde devletin 
genel çıCharlesarını gözetmektir. Yani ulusal birlik ve bütünlük ile toplum yararını 
korumak, yerel gereksinimlerin gerektiği gibi karşılanmasına temel oluşturmak, merkez 
ile yerel yönetimler arasındaki işbirligi ve eşgüdümü belli ilke ve kurallara oturtmaktır. 
Bu yolla yerel birimler ulusal düzeydeki genel ekonomik siyasalarla uyumlaştırılmış 
olmaktadır (Uluğ, 2004: 102). Temel amacı yerel yönetimlerin eylem ve işlemlerinin 
yasalara uygunluğunu denetlemek olan (Eryılmaz, 1993: 310) vesayet denetimini 
hiyerarşik denetimden ayıran unsur, vesayet denetiminin yasaya dayanması ve yasayla 
belirlenen bir yetki olmasıdır. 

Hiyerarşik denetimde üst, alt makamı değiştirmek, kaldırmak, düzeltmek, 
kanunun uygulamasında kendi görüşünü hakim kılmak konusunda kesin bir yetkiye 
sahiptir. İdari vesayet ise bir onama, erteleme veya iptal yetkisinden ibarettir. İdari 
vesayet makamları, istisnalar dışında yerel meclisler yerine geçerek karar alamazlar 
(Erdem, 1990: 19). 

 

1.5.5. Ombudsman Denetimi 

Hukuk düzeni haksız yönetsel eyleme karşı korunmayı sağlamak amacıyla 
birçok önlem almıştır. Dolayısıyla hukuk düzeni içinde daha üst idari otoriteye veya 
idari yargıya başvurma imkanı bulunmaktadır. Ancak bazen bu yöntemler basit ve 
süratli bir şekilde işleyememekte uzun süreli ve pahalı olmaktadır. Haklarını aramak 
isteyenler açısından zorlaşan ve karmaşıklaşan durum nedenliyle de yönetim karşısında 
zayıf bir konumda olduklarını hisseden kişiler, bu yöntemlere başvurmaktan 
kaçınmaktadır. Yetkililerden yardım istediklerinde; yetkililerin yönetsel kararları ve 
uygulamaları sorgulamalarının yasal olarak engellenmiş olması nedeniyle yardım 
edememeleri (Pickl, 1986: 38) sonrasında da kişiler bu konuda bir şey yapılamayacağı 
kanısına varmaktadır. İşte Ombudsman denetimi bu nedenlerle yönetsel hatalar 
karşısında çaresiz kalan kişilere sağlanmış olan bir yardımdır. Bu konu ikinci bölümde 
geniş olarak anlatılacaktır. 
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2.1. OMBUDSMANLIK KAVRAMI 

Ombudsman denetimi diğer denetim metotları arasında kendine  özgü yapısı, 
uygulama teknikleri ve alınan sonuçlar açısından dikkate değer farklılıklar taşımaktadır. 
Bu kavram dünya dillerine İsveçten geçmiştir. Bugün yönetimden bağımsız olarak 
hakların korunmasını sağlamak için faaliyet göstermektedir. Ombudsmanın anlamı 
seçilmiş veya iktidar tarafından atanmış, vatandaşları iktidardan koruma ile 
görevlendirilmiş kişidir. Ombudsman Anayasada gösterilmekle yasama, yürütme 
organlarının kararıyla oluşturulan bu kurumun başında duran şahıs anlamına 
gelmektedir. Bu kişi yürütme organları memurlarının haksız kararları ve 
davranışlarından ileri gelen vatandaş şikayetlerini dinlemek, bilgi toplamak hukukuna 
sahiptir. Ombudsmana başvuru yapmak zor deyil. O ucuz ve hızlı çalışan araçları 
kullanır. Bir vatandaş olarak o, gördüğü işlerde her zaman adaletlidir. Özgürlük ve 
tarafsızlığın sembolüdür. Ombudsman mahkeme deyil. İkinci Dünya Savaşına kadar 
İskandinav ülkelerinin siyasal sisteminde gelişen ombudsman bu tarihten sonra Avrupa 
siyasal sisteminin yeniden oluşturulmasıyla Avrupa’da da gelişmiştir. Çünkü devlete ve 
memurlara nezaret zorunluluk haline gelmiştir. Devlet kurumlarının da kendi 
ombudsmanları var, örneğin, banklar ombudsmanı, tüketici ombudsmanı vs.  Bir kurum 
olarak Ombudsmanlık kurumu halkın koruyucusu, halkın siyasetçisi  olarak faaliyet 
göstermektedir. Bazı ülkelerde sadece askeri alanda faaliyet göstermektedir. 
Ombudsman tesisatı bir çok ülkede mevcuttur. Ombudsmanın başlıca görevi devlet 
yönetiminin adaletliliğini ve kanuniliğini sağlamaktır. Şunu da unutmamak gerekir ki, 
Ombudsman yalnız başına hiçbirşey yapamaz. Ombudsmanın en mühüm görevi 
mahkemenin adaletli olması için çalışmasıdır. Ombudsman son yıllarda deyişerek 
hukuk devletinin bir kurumu haline gelmiştir. Ombudsman sadece hukuk devleti için 
deyil klassik demokratik devlet için ve insan haklarının ihlale uğradığı an buna karşı 
mübarize aparmaya devam edir. 

 

2.1.1. Tanımlayıcı Unsurlar 

Ombudsman bir kamu hakemi, kamu kurumları ile vatandaşlar arasında bir 
arabulucudur. Ombudsman’ın birçok tanımı bulunmakta, ama hepsi de birbirine yakın 
tanımlardır. Bu kelime İsveç kökenli bir kelimedir ve “vekil”, “temsilci” anlamına 
gelmektedir. Kurum olarak ise ombudsman terimi parlamento tarafından parlamentoyu 
temsil etmek üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir (Akın, 1998: 520-
521). Ombudsman, bireylerin kamu kurumları karşısında haklarını savunmak için 
atanan devlet memurudur. Fransızcada ise bu kelime “komisyoncu, aracı insan” 
anlamına gelmektedir (Özden, 2005: 19). 

a) Ombudsman idareyi denetleyen bir kurumdur: Ombudsmanlık kurumunun 
en önemli yetkisi olan idareyi denetleyebilme gücü kurumun asgari unsurlarının başında 
gelir. Ombudsman kurumları dünyanın her yerinde, temel kural olarak idarenin eylem 
ve işlemleri üzerinde denetim uygulamaktadırlar. Buna karşılık bazı ülkelerde, istisnai 
olarak, ombudsmanların denetimi bu alanın dışına da taşmakta, kurum, özel kişilerin 
eylem ve işlemleriyle ve yargısal işlemlerle ilgili olarak da denetim yapabilmekte ve 
yasama işlemleri üzerindeki denetimi harekete geçirebilmektedir (Erhürman, 2001: 
307). Örnegin Namibya gibi bazı Afrika ülkelerinde özel kişilerin eylem ve işlemlerine 
de müdahil olabilen ombudsman, İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde ise 
yargısal işlemler üzerinde de denetim uygulayabilmektedir. Ombudsmanın yasama 
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işlemleri üzerinde denetim uygulayamamasının istisnası yok gibi gözükse de, Polonya, 
Slovenya, Macaristan ve Avusturya gibi ülkelerde ombudsman yasama işlemlerini 
denetleyememekte; buna karşılık yasaların anayasaya aykırı oldugu iddiasıyla anayasa 
mahkemesine başvurabilmektedirler (Erhürman, 2001: 308). 

b) Ombudsman özerk bir kurumdur: Ombudsman kurumunun diger bir temel 
niteliği özerk olmasıdır. Burada bahsedilen özerklik, kurumun öncelikle yürütmeden ve 
idareden bağımsız olarak çalışabilmesidir. Kurum, kamu hukuku tüzel kişilerinden ve 
özerk kuruluşlardan farklı bir konumda kurulmalı, bu doğrultuda merkezi 
idareninhiyerarşisine ya da vesayet denetimine tabi olmamalıdır. Her ne kadar yasama 
organı tarafından seçilir ve görev alır olsa da parlamentoya karsı da bağımsız bir kurum 
niteliğinde çalışabilmelidir. Parlamento, ombudsmanı seçebilir ve görevden alabilir 
ancak ona herhangi bir emir veya talimat veremez (Özden, 2005: 29). Aksi takdirde, 
ombudsman kurumu siyasal baskılardan kurtulamayacağı gerekçesiyle, özelliğini yitirir. 

c)Ombudsmanın kararları hukuken baglayıcı degildir: Ombudsman kurumunu, 
diğer yönetsel denetim kurumlarından ayıran en önemli özelliklerden birisi de budur. 
Kurumun olmazsa olmaz unsurlarından birisi olan bu kavram ile ombudsman, idarenin 
eylem ve işlemleri karsısında tavsiye niteliğinde kararlar alabilir (Erhürman, 1998: 89). 
Şayet bağlayıcı kararlar alabilseydi, yargıdan farkı kalmayacak, bir tür idare mahkemesi 
haline gelecek ve yeni bir kurumdan söz etmeyi gerektirecek bir durum söz konusu 
olmayacaktı. 

 

2.1.2. Tanımı 

Ombudsman idarenin eylemleri, işlemleri ve davranışları üzerinde hukuka 
aykırılık ve yerindelik denetimi yapmaya ve hukuka aykırı bulduğu veya yerinde 
bulmadığı işlemlerin kaldırılması veya bu işlem veya eylemlerden doğan zararların 
giderilmesi ve yurttaşlara yönelik uygunsuz davranışların düzeltilmesi için idare 
nezdinde girişimlerde bulunmaya ve bağlayıcı olmayan kararlar almaya yetkili olan, 
bağımsız bir devlet organıdır (Erhürman, 1998: 89). 

Ombudsman kurum olarak, parlamento tarafından parlamentoyu temsil etmek 
üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Kurumu uygulayan her ülke 
kendi gereksinimlerine göre, başka ülkelerde bulunmayan, özgün yapılar 
oluşturmuşlarır.  

Ombudsman parlamentodan güç alan, idarenin denetlenmesi yetkisine sahip, 
geniş bir bağımsızlık içinde çalışan, aşırı formalitelere bağlı olmayan ve vatandaşların 
korunmasına çalışan bir organdır. Bu kurum, günümüzde geleneksel yargı denetimi 
sistemini tamamlama yolunda önemli gelişmeler kaydetmiştir (Tortop-İsbir-Aykaç, 
1993: 180). 

Ombudsman kelimesi “vatandaş savunucusu” olarak ta kullanılmaktadır. 
Devlet bürokrasisi ile vatandaşlar arasında aracı bir kamu görevlisi olarak çalışan 
Ombudsman, genellikle bağımsız, tarafsız ve herkes tarafından kolayca ulaşılabilen bir 
konumdadır. Ombudsman’ın aldığı kararlar, elde ettiği neticeler sadece tavsiye 
niteliğinde kararlar olup, yaptırım gücüne sahip değildir. ABD’de bu kavram daha geniş 
bir şekilde, hem kamu hem de özel sektörde, yönetimin hatalarına karşı işlenen suçları 
araştırmak için uygulanan yöntem olarak tanımlanmaktadır. Yılmaz Altuğ 
Ombudsman’ı, yüksek seviyeli, tarafsız bir müfettiş olarak tanımlamaktadır. Bu 
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müfettişler halkın şikâyetlerini dinleyerek tarafsızca soruşturur ve elde ettiği bulguları 
yetkililere aktarırlar. Bu müfettişler maaş karşılığı çalışabilecekleri gibi fahri de 
çalışabilirler (Altuğ, 2002: 31). Kurum Avusturya’da “Halk Avukatlığı” adı altında 
1977’de kurulmuş. (Ünal, 2001: 33) Ombudsman kelimesi, bu kurumun uygulanmakta 
olduğu her ülkede, o ülkenin yapısına uygun olarak diğer ülkelerdeki kullanıma benzer 
veya farklı kelimelerle ifade edilmektedir. Fransa’da “arabulucu”, Kanada’da “vatandaş 
koruyucusu”, İspanya’da “halk savunucusu”, İtalya’da “sivil savunucu” ifadeleri 
kullanılmaktadır (Tortop, 1998: 3-4). 

Ombudsmanın 4 temel esası var: 

1-Demokratik parlamentoya istinad etmeli; 

2-Bu parlamento karşısında sorumluluk taşımalıdır; 

3-Kendi faaliyetinde özgür olmalı; 

4-Devlet için önemli iş gördüğünün farkında olmalıdır.  

Ombudsman, vatandaşların kamu personeli, polis ve diğer makamlar 
aleyhindeki şikayetlerini incelemek ve parlamentoya rapor etmekle görevli bir 
memurdur. Bu müessese birçok ülkede, toplumlardaki bürokratik sorunlara çözüm yolu 
olarak, gittikçe artan bir şekilde ileri sürülmektedir (Arslan, 1986: 158). 

Vatandaş açısından ise ombudsman, adaletin yerine getirildiği ve bürokratik 
kuruluşlarca, hizmetlerinden yararlanan kişilere iyi, çabuk ve saygılı bir biçimde 
davranıldığı güvencesini veren geçerli bir araçtır. Idare açısından idari eylem ve 
işlemlerin yapılması sırasında saptanmamış yanlışlıkların sonunda yakalanması ve 
düzeltilmesini sağlayan ek bir yanlıştan arınma denetimidir. 

Görüldüğü üzere, ombudsman ilke itibariyle parlamento tarafından atanan, 
ancak hükümete karşı olduğu kadar parlamentoya karşı da bağımsız olan, yönetimin 
mağdur ettiği bireylerin hiçbir şekle bağlı olmaksızın yaptıkları şikayetler üzerine 
harekete geçen, geniş bir soruşturma ve araştırma yetkisi ile donatılmış olan, yönetimin 
yaptığı haksızlıkları ortaya koymak, takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını engellemek, 
mevzuata saygılı olmaya ve uygun hareket etmeyi temin etmek, icrai nitelik taşımayan 
önerilerde bulunmak, adaletin sağlanmasına katkı sağlamak ve nihayet kamu 
hizmetlerinin daha iyi görülmesi için gerekli reformların yapılması için önerilerde 
bulunmak amaçlarını güden bir kamu görevlisidir. 

 

2.2. OMBUDSMANLIK KURUMUNUN TAR İHSEL GEL İŞİMİ 

Vatandaşların, kendilerini yönetenlerin tasvit etmedikleri davranışlarına karşı 
tepkilerini vermeleri, yöneticiler hakkında şikayetçi olmaları ve bu şikayetlerin 
bağımsız bir denetim organınca araştırılması ve vatandaşların isteklerinin yerine 
getirilmesi tarihin hemen her çağında karşılaşılan durumlardır (Avşar, t.y.: 41). Kimi 
kaynaklar, Ombudsmanın temellerini ararken Çindeki Han hanedanlığı sırasında 
varolan Yuan Control Kurumu, Romadaki Halk Tribünleri arasında bir bağlantı 
kurarken (Walter, 1967: 194), bazıları da Hz.Muhammedin vefatından sonra ikinci 
halife Hz.Ömerin (634-644) bütün vatandaşların başvurabileceği idari denetim kurumu 
olarak kurduğu Muhtesib kurumuna işaret ederler. Osmanlı döneminde de şikayetleri 
incelemkele görevli olan Hakimlar Hakimi- Kadı al Kudat vardı. On İkinci Charles 
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Osmanlı topraklarında olduğu zaman bu müesseseyi incelemiş ve Divan-i Hümayun, 
Divan-i Mezalim, Kazasker, Kadı, Muhtesib gibi kurul ve görevlilerin kamu görevlileri 
hakkındaki şikayetleri padişah adına incaleyip, süratle karara vardıklarını, resmi 
görevlilerin hatalı, kasıtlı uygulamalarına karşı kişileri koruduklarını, zararlarının 
telafisi için çalıştıklerını gördüğünü ve bütün bunlardan dolayı böyle bir uygulamayı 
başlattığını ifade etmiştir (Ataman, 1997: 779). Kral ülkesine döndüğü zaman kendi 
yokluğunda halkın dilek, istek ve şikayetleri konusunda neler yapıldığı konusunda 
kendisine bir rapor takdim edilince bundan son derece hoşnut kalır ve böğle bir 
gözlemcinin sürekli faaliyet göstermesiyle ülkeyi daha adil ve etkili yönetebileceği, 
halkın da yönetimden hoşnut kalacağı düşüncesiyle bu uygulamanın müesseseleşmesi 
için gerekli girişimlere başlar (Keneş, 1997: 794). 

Bir çok yazar Ombudsmanın başlangıç tarihini 1809 yılından itibaren alır. 
Zamanla işyükü artan Ombudsmanın sayısı İsveç’te 1976 yılında 4e çıkarılmıştır. Bu 
Ombudsmanların herbirinin görev alanları farklıdır. Ombudsman kurumu kurulduğu 
biçimiyle bir buçuk asır kadar işledikten sonra ilk kez Finlandiya tarafından adapte 
edilerek uygulandı (Ataman, 1997: 781). 

İlk Ombudsman dalgası 1950-60 yılları arasında İskandinav ülkelerinde 
yayıldı. Danimarkada 1954, Norveç ve Quebecte 1959, Batı Almanyada 1957 yıllarında 
kuruldu. İkinci dalga 1960 sonrasıdır. 1962 yılında Yeni Zelanda, 1966 yılında İngiliz 
Güyanı, 1967de İngiltere’de Ombudsman kuruldu. Fransa’da 1973 yılında kuruldu 
Ombudsman. 

Avrupa Konseyi İstişari Asamblesi 1975de 457 sayılı tavsiye kararı ile üye 
ülkelere Ombudsman kurmalarını tavsiye etmiş, bunun üzerine Avrupa Birliği’ne üye 
ülkelerde mevcut hak arama yollarına ek olarak ombudsmanlar kurulmuştur. 

Avrupa Konseyi 28-30 Ekim 1982 tarihleri arasında İtalya’da “İnsan 
Haklarının Korunma ve Geliştirilmesinde Yargı Dışı Araçlar: Ombudsman” konulu  
seminer gerçekleştirmiştir. Burda alınan kararlar özetle: 

1-Henüz bu kurumu uygulamayan üye ülkelerde ombudsmanların işlevlerine 
benzer işlevleri yerine getiren bireylerin, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde 
isimlendirilmesi gerekecektir. 

2-Avrupa Konseyi bünyesinde ombudsmanların yetkilerinin ve işlevlerinin 
iyileştirilmesi, genişletilmesi ve uyumlulaştırılması konusunda incelemeler yapılacaktır. 

3-Ombudsmanların yetkilerinin genişletilmesi imkanları, insan haklarının 
korunması konusundaki yasal düzenlemelerde görüş bildirmelerine imkan tanıyacak 
şekilde, üye ülkelerce araştırılacaktır. 

4-Avrupa Konseyi bir taraftan üye ülkelerin ombudsmanları, diğer taraftan da 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları ve Avrupa Komisyonu’nun üyeleri 
arasında bilgi değişiminin koordinasyon merkezi rolünü oynayacaktır. 

5-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Komisyonu’nun bireyin yönetsel 
kararlara karşı korunması konusundaki kararların ayrıntısı ombudsmanların 
yararlanmalarına açılacaktır. 

6-Ombudsmanlık kurumu tarafından sunulan imkanlar ve hizmetlere ilişkin 
bilgilerin zorunlu bilgiler programı dahilinde vatandaşlara broşürlerle ulaştırılması 
sağlanacaktır. 
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Ombudsmanların, yönetime karşı bireyin korunması konusunda yerine 
getirdikleri işlevin öneminin de vurgulandığı seminerde, ombudsmnaların görüşlerinin 
sadece, sonucundan zarar görülen ya da yöneticinin tutumundan şikayet edilen yönetsel 
işlemlerin sonucunu etkilemekle kalmadığı, ayrıca yöneticilerin eğilimlerini ve 
yönetimin işleyişini belirleyen genel kuralları etkileyerek yönetimin gelişmesine katkıda 
bulunduğu da vurgulanmıştır (Temizel, 1997: 37-38). 

 

2.2.1. Türk Dünyasında 

Bugün dünyada ilk Ombudsmanlık kurumunun 1809 yılında İsveç’te ortaya 
çıktığı herkes tarafından kabul edilmiştir. Aslında bu kurumun tarihi araştırıldıkta onun 
İslam idareçilik sisteminden etkilendiyini söyleyebiliriz (Əfəndiyev, 1993: 238). O 
dönemdeki Ombudsman tesisatının Osmanlı devletinin inzibati sisteminde önemli yere 
sahip olan, Gazilerin Baş İdaresi gibi faaliyet gösteren Gazıaskerlik teşkilatı ile 
fonksiyonlarında büyük benzerlik olduğu görülmektedir (Yılmaz-Mehdiyev, 2001: 
149). Mevcut benzerliği açık şekilde gören Paris yerel Ombudsmanının hazırladığı 
yıllık raporda bu kurumun Osmanlı kökenli olduğunun gösterildiği dikkat çekmektedir. 

Genellikle eğer konu insan haklarının korunmasından, savunmasıyla ilgiliyse, o 
zaman tarihi geçmişimizden temelinde şu deyeri korumak duran onlarca harekatı örnek 
verebiliriz. Halkın koruyucusu gibi faaliyet gösteren Ombudsmanlık kurumu Doğunun 
türk halklarına özeldir. Ombudsmanlık kurumunun temelinin Doğuda oluşması, daha 
sonra Batıya geçmesi ve orada gelişmesi de tesadüf deyil. Bu avrupalıların da 
kabullendiyi bir durumdur. Şunu da söylemek gerekir ki, bu ruh doğunun türk aleminde 
herzaman kendini göstermiştir.  

Doğuda daha erken orta asrlarda ortaya çıkmış kardeşlik kurumları halk 
koruyucusu anlamına benzerlik bakımından örnek olabilir. Bu kurumlar Türkiye, İran, 
Orta Asiya, özellikle de Kiçik Asiya’da geniş yayılmıştır. Toplumda insan haklarını 
koruma ve ispatlama bu kurumların temel fonksiyonu olmuştur. Kurumlar için insan 
haklarına saygı göstermek ve ihtiyacı olanlara maddi yardım göstermek önemliydi. Bu 
ideologiya insanları cildinin rengine, diline, meslekine, servetine ve mevkisine göre 
ayırmıyordu.  

Aynı şekilde bütün türk dünyasında olduğu gibi Azerbaycan’da da faaliyet 
göstermiş kardeşlik kurumu Ombudsmana benzer işlevler yerine getirmiştir. Yakın ve 
Orta Doğu’da mevcut olmuş bu kurumların, Azerbaycan’da da mevcut olması istisna 
edilmiyor. 14. ve 15.y.y.da Azerbaycan’da siyasal alanda güçlenen bu kurumdaki 
insanlar bir birlerine o kadar yakın olmuşlar ki, onların önemli konuları tartışmak için 
bir araya toplanmak için belirli yerleri olmuştur (Mustafayev-Dadaşov, 2001: 93). 

Bazı edebiyatlara baktığımızda Nizami Gencevi’nin de Gence kardeşlik 
kurumlarının üyesi olduğunu görmekteyiz. Gencevi kendi eserlerinde haksızlığı, 
adaletsizliği ve insan hakları ihlallerini bu kurumlardan ruh alarak işlemiştir. O bu ruhla 
zulme karşı acımak yok, bütün gücünle ona karşı savaşmalı olduğunu göstermiştir. Bu 
kurumlarla Nizami’nin ilişkisi tüm faaliyetinde görülmektedir (Kazımov, 2001: 120). 

Parlamento’nun, hükümetin veya mahkemelerin bir hissesi olmayan, bununla 
böğle görevli kişiler tarafından kanunun yerine getirilmesinin daimi teminatşısı olan 
kurumun mevcutluğu hukuk devletinin kurulmasını etkilemektedir. Tarihi belgeler 
Ombudsmanlık kurumunun toplumda hukuki şuurun gelişmesine etki ettiğini ve 
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yönetimin demokratikleşmesi sürecini harekete geçirdiğini göstermektedir. Halkın 
koruyucusu olan Ombudsmanlık kurumu Azerbaycan halkına yabancı deyildir. Ve 
gördüyümüz gibi, bu halk her zaman adaletsizliye, insan haklarını ihlal edenlere karşı 
olmuş. İnsan haklarının korunması için yapılan harekatlar da bunu ispatlamaktadırlar 
(Mustafayev-Dadaşov, 2001: 79). 

 

2.2.2. Batı Dünyasında 

Ombudsmanın Batı dünyasındaki tarihi Ombudsman 1809 yılında İsveç 
Anayasasıyla kabul edilmesine rağmen 17.y.y.da başlamıştır. İsveç kralı on ikinci 
Charles 1709 yılında savaşta birinci Pyotr’a yenilmesi sonucu Osmanlı devletine 
sığınmış ve bir kaç yıl burda yaşamıştır. Kralın ülkede olmamasını fırsat bilenlerin 
davranışları sonucu Osmanlı devletinde yaşadığı zaman 1709 yılında özel bilidiri ile 
Şikayet Bürosu oluşturmak zorunda kalmıştır. Bu büronun temel görevi, kralın ülkede 
olmadığı sürede kanunlara uygun davranılması ve devlet memurlarının sorumluluklarını 
yerine getirmesinisağlamaktı. On ikinci Charles’ın atadığı “Hogste Ombudsmannen”, 
yalnız kanunların işlemesini denetlememekte. Aynı zamanda vatan hayinliği yapılan 
durumlarda iş mahkemelere verilmekteydi. 1790 yılında “Hogste Ombudsmannen”in 
adı deyişildi, o, adalet bakanı adını aldı, ama bu onun görevlerini deyiştirmedi.  

İsveç kralı 12.Charles Türkiye’de yaşadığı zaman Osmanlı devlet kuruluşunu 
derinden öyrenmiştir. Bu devrde Osmanlı devletinde memurlar aleyhine müracaat 
edilecek “divan-ı mezalim”, “gadıl kudat” gibi organlar mevcuttu. Divan-i mezalimin 
görevi, insanlar tarafından hükümet memurları aleyhine edilen şikayetleri araştırmak 
idi. Divan-i mezalim, Arabistan’da Abbasiler sülalesi zamanında oluşturulmuştur. Gadıl 
kudat (hakimler hakimi) ise türk-İslam adalet sisteminin terkib hissesi olmuş, sultan da 
dahil olmakla bütün memurların hukuka zıt hareketlerine karşımüracaat yeri idi. Bu 
bakımdan Osmanlı devlet kuruluşunun İsveç kralına etkisi konusu defalarca 
tartışılmıştır (Yılmaz-Mehdiyev, 2001: 149). 

Bu konuyu tasdik eden bir çok amil var. O devrde oluşturulan kurumun 
kuruluşu, fonksiyonları ve faaliyetinin benzerliği İsveç’te yaranan Ombudsmanlık 
kurumunun temellerini Türk-İslam kültüründe olduğuna işaredir (Əfəndiyev, 1993: 
238). 12.Charles ülkesine döndükten sonra , ombudsman ona bir rapor ve geniş hesabat 
vermiş. Bu raporda vatandaşların şikayetleri, yapılan araştırmalar ve onların çözüm 
yolları yazılmıştır. Bundan razı olan kral böyle bir denetimçinin- Ombudsmanlık 
kurumunun oluşturulması hakkında karar verdi. Zamanında isveç milletinin 
Yustitekansler (YK) ismi verdikleri bu kurum kral tarafından deyil, eyaletlerde 
canişinler (kralın vekalet verdiği kişiler) tarafından atanmıştır. Ama bu durum 1772 
yılında Kral Qustavus devrilmekle yeniden deyişti ve YK kral tarafından atandı. 1809 
yıl Anayasasının 27.maddesi ile YK bir kuruma çevrilmiş ve onun temel görevlerinden 
biri bağımsız ve tarafsız olarak eyaletler karşısında tacı temsil etmek, görevini yerine 
getirmeyen hakim ve yönetim memurlarına karşı tedbir görmek olmuştur. 1840 ve 1948 
yıllarındaki deyişikliklerle YK’nın görevleri de genişletilmiştir. 

 

2.3. OMBUDSMANLIK KURUMUNU ZORUNLU KILAN NEDENLER 

Klasik denetim yöntemlerininkötü yönetim şikayetlerini çözmede yetersiz 
kalmaları başka denetim mekanizmaları bulma ihtiyacını ortaya koymuştur. Bu denetim 
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yoluyla, kötü yönetim bulgularının uluslararası yargı organları tarafından tespit edilmesi 
sonucunda yönetimin uygulamaları, uluslararası yargı organları tarafından yaptırıma 
maruz kalmakta ve dolayısıyla yönetim uluslararası düzeyde teşhir konusu olmaktaydı. 
Uluslararası denetim mekanizmalarının harekete geçirilebilmesinin birtakım yöntem 
kurallarına bağlı olması mali külfet getirmesi nedeniyle tüm vatandaşların 
kullanabileceği kolay bir yol değildir. Uluslararası denetim mekanizmasına başvurmada 
iç hukuk yollarının tüketilmesi önkoşul olarak kabul edildiğinden vatandaşların 
şikayetlerini öncelikle ulusal yargı önünde yapmaları gerekmektedir. İç hukuk yollarının 
tüketilmesini takiben şikayetin uluslararası yargı mekanizmaları önüne götürülmesi 
gerekmektedir. Bu da sürenin uzamasını getirecektir. Bu ihtiyacın gereği gibi 
karşılanabilmesi yönetimi ve işleyişini tanıyan, daha somut araştırma ve inceleme 
yapabilen, biçim kurallarına daha az önem verip, şikayetin özüne yönelik çözüm arayan 
ve dolayısıyla daha hızlı işleye bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur (Örnek, 1988: 271). 

Ombudsman sistemi ilk olarak İsveç’te ortaya çıkmıştır. İsveç Kralı On İkinci 
Charles kendisi ülke dışındayken ilk Ombudsman’ı 1713’te tayin etmiştir. Bu 
Ombudsman’ın görevi vergi toplayanları, hakimleri ve kral adına hareket edenleri 
denetlemekti. Modern anlamıyla kullanılışını yine bu ülkede 1809 yılında görmekteyiz. 
Ama bu kurumun işinin aynısını ve benzerini diğer ülkelerde çok önceden beri yapan 
veya yapmış bir çok kurum bulunmaktaydı. Bu  nedenle de Ombudsman sisteminin 
tarihi milattan öncelere dayandırılabilir. Bir görüşe göre, 1709-1714 yıllarında Osmanlı 
topraklarında bir çeşit sürgünde bulunan İsveç Kralı On İkinci Charles bu sistemi 
Osmanlı devlet idaresindeki Kazasker kurumunda görmüştür. Charles, ülkesinden 
uzakken, ülke idaresini ve yargısını onun adına denetleyecek bir kişiyi kendi gözü ve 
kulağı olması için atamıştır. Charles Osmanlı’daki Divan-i Mezalim adlı kurumdan 
etkilenmiş ve ülkesine döndüyünde “vekil adam” anlamına gelen Ombudsman diye 
birisini atamıştır (Altuğ, 2002: 25). Charlesın örnek aldığı bu kurumun bir meslek 
loncaları olan ahilik teşkiklatı olduğu da belirtilmektredir (Demir, 2002: 21). Bu tür 
iddialar sadece Türk araştırmacılar değil, yabancı araştırmacılar tarafından da dile 
getirilmektedir. Ama tabii ki bütün bunlar çok kesin olmayan, muğlak ve yoruma açık 
ifadelerdir (Özden, 2005: 21-22). 

İsveç’ten sonra Ombudsman kurumu ilk kez Finlandiya’da kurulmuştur. Çünkü 
Finlandiya 1809’da Rusya tarafından ele geçirilmeden önce altı yüz yıl kadar İsveç’in 
bir parçasıydı. 1919’da bağımsızlığını kazandıktan sonra Ombudsman sistemi kuruldu. 
Finlandiya’dan sonra 1955’te Danimarka’da kuruldu. (Işıkay, 1994: 56) Burada 
Ombudsman’ın ismi “Parlamento Komiseri” şeklinde belirlenmişti. 1962’de Norveç’te 
ve Yeni Zelanda’da bu sistem işlemeye başlamıştır. Norveç’te bir tane Savunma, bir 
tane de Yönetim Ombudsman’ı bulunmaktaydı. 

İlk Ombudsman dalgası 1950-1960 yılları arasında İskandinav ülkelerinde 
yayıldı, Danimarka, Norveç ve 1957 yılında da Batı Almanya’da kurulmuştur. İkinci 
dalga ise 1960 sonrasıdır. Fransa’da ise bu kurum 1973 yılında kuruldu. İsrail 1971’de, 
Portekiz 1976’da, İspanya 1981’de bu kurumla tanışmıştır (Avşar, t.y.: 46). 1995 yılı 
itibarıyla toplam 75 ülkede Ombudsman sistemi faaliyette bulunmaktaydı: Avrupa’da 
27, Afrika’da 12, Latin Amerika’da ve Karaipler’de 14, Asiya ile Avustralya ve 
Pasifik’te 8, Kanada’da 8, ABD’nin çeşitli federe devletlerinde 5 bölgede Ombudsman 
sistemi denetim görevi yapmakta ve vatandaşların haklarını savunmakta idi. 
Günümüzde bu sistemi uygulayan ülke sayısı 100’e ulaşmış bulunmaktadır. Avrupa 
Birli ği de bir “AB Ombudsman’ı” kurmuş (Akıncı, 1999: 278-279). Günümüzde 
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Ombudsman’a yüklenen anlamlar da artmıştır. Örneğin, İngiltere’de yerel yönetimler ve 
sağlık hizmetleri için, Almanya’da ordu için, bir çok ülkede insan haklarının korunması 
için kurulmuştur. Bunlardan başka çocuk Ombudsman’ı, öğrenci Ombudsmasn’ı, 
tüketici Ombudsman’ı ve basın Ombudsman’ı gibi uzmanlık alanına ayrılmış 
Ombudsman kurumları kurulmuştur. 

 

2.3.1. Yürütme Organlarının Büyümesi ve Vatandaş Haklarına  Müdahelesinin 
Artması 

Modern idareetme yolları hızla gelişmekte ve büyümektedir. Hukukun yetki 
alanı genişlemekte ve bu da vatandaşlar için zorluklar doğurmaktadır. Çeşitli alanlarda 
yönetim organlarının yetkilerinin artmaktadır. Yönetimin yetki alanının genişlemesi 
vatandaşın onun karşısında “küçülmesi”yle sonuçlanmaktadır. Kanunun yönetim 
organlarına verdiği yetkilerin sonucu her zaman şeffaf olmamakta ve bu da açıklama 
gerektirmektedir (Erhürman, 1998: 87). Tüm bu yetersizliklerle beraber yönetimde 
memurların subjektif davranışlarından ileri gelen zorluklar da vatandaşlar için olumsuz 
sonuçlar doğurmaktadır. Vatandaşlar bürokrasi ile karşılaştıkta kendilerini onun 
karşısında zayıf görmekteler, çünkü bürokrasiya göre onlar deneyimsiz, bilgisizdirler; 
çoğu zaman da vatandaşların görevdeki insanların davranışlarını ve kararlarını tartışmak 
kurallarla engellenmektedir. 

Diğer taraftan da, Avrupa hukuk adamlarının tahkikatları sonucunda herkes 
tarafından bilinen ve herkesin dertlerini aracsız olarak anlatabileceği ombudsmanın  
yönetim-halk münasebetlerinde fikirlerin açık şekilde anlaşılmasına yardım edebileceği 
onaylanmıştır. 

 

2.3.2. Mahkeme Sistemindeki Boşluklar 

Her ülkede mahkemeye şikayetlerini bildirme süreci aynı değildir. Bazılarında 
bu sade, hızlı ve etkili olsa da birçoğunda bu süreç çok pahalı olmakta ve uzun zaman 
almaktadır. Mahkemeler idareetme organlarını denetim altında tutmakta onların 
kanunauygun şekilde davranmalarını sağlamaktadır. Ama şunu belirtmek gerekir ki 
mahkemenin denetim usulleri idareetme organlarının yetkileri kadar gelişmemiştir. Bu 
özellikle de inzibati mahkemelerin olmadığı ülkelerde görülmektedir (Kapani, 1996: 
200). 20.y.y.ın 60lı yıllarında inzibati mahkemelerin mevcut olduğu ülkelerde 
Ombudsmanlık gibi bir kuruma ihtiyaç olmamıştır. Örneğin, Fransa Devlet Konseyi 
Ombudsman yerine öneriyordu. Ama inzibati mahkemelerin olduğu ülkelerde de 
idareetmenin sabit olarak genişlemesi ve denetimin azalması, mahkemeye başvuruda 
yaranan problemler bu ülkelerde Ombudsmanı şart kılmıştır. Dikkat edilmesi gereken 
husus, Ombudsmanla inzibati mahkemelerin farklı fonksiyonlara sahip olmalarıdır. Çok 
küçük bir benzerlikleri var. Fransa Devlet Konseyi çeşitli kararlara bağlı olarak 
idareetme organları üzerindeki denetimini güçlendirmiştir. Ama Devlet Konseyinin bu 
kararı sadece uzun bir tarihi süreçte ortaya çıkmakta. İnzibati mahkemelerin faaliyeti 
kötü yönetimin aradan kaldırılmasında rol oynamamaktatır. Diğer taraftan da mahkeme 
denetiminin hızlı olmaması da bir hakikattır. Avukat harçları da fakir kesim için 
zorluklar yaratmaktadır (Yılmaz, 2003: 41). 

Çoğu zaman kanundaki boşluklar adaletin sağlanması için engeller 
türetmektedir. Ombudsmanı gerektiren bir yön de budur. Mahkeme denetiminin zayıf 
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olmasıyla beraber parlamento denetiminin de zayıflığı Ombudsman denetimini 
gerektiren sebeplerdir. Millet vekillerinin faaliyeti, gelen dilekçe ve şıkayetlerin çok 
fazla olması onları araştırmakta zorluklar oluşturmaktadır (Cin-Akgündüz, 1990: 272-
273). Ombudsmanlık kurumunun masrafsız olarak çalışması da onun yönetime 
girmesine getirip çıkarmıştır.  

 

2.4. OMBUDSMANIN ÖZELL İKLER İ 

Ombudsmanlık kurumu uygulamada çeşitli ülkelerde farklılıklar arzetmesine 
rağmen kurumun taşıması gereken genel özellikleri bulunmaktadır. Bu genel özellikler 
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Ataman, 1997: 779-780): 

a) Ombudsman genellikle yasama organı tarafından seçilir; 

b) Yasama ve yürütme organları karşısında bağımsız ve tarafsız bir yapıya sahiptir; 

c) Kuruma başvurular şahsidir; 

d) Ombudsman’ın kamu belgelerine rahat ve sınırsız erişim hakkı vardır; 

e) Ombudsman, yapmış olduğu incelemeler sonrasında kararını açıklarken oldukça 
dikkatli davranır; 

f) Yıl içindeki faaliyetlerini parlamentoya rapor halinde sunar ve bunu kamuoyuyla 
paylaşır; 

g) Kurumun almış olduğu kararların bağlayıcılığı yoktur. 

Ombudsmanın uzman niteliklerine sahip olması, parti tutmaması, vatandaşlar 
tarafından bilinir ve rahat ulaşılabilir olması da özellikleri arasında sayılabilir (Yüksel, 
2007: 1232). Kurumun seçılme biçimi farklı ülkelerde farklı şekillerde olmaktadır. Ama 
genel kabul parlamentonun söz sahibi olması şeklindedir. Üç devlet istisnadır. Bunlar, 
İngiltere, İrlanda ve Fransadır. 

 

2.4.1. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

Kurumun temel özelliklerinden biri de “bağımsız ve tarafsız” olmasıdır. 
Ombudsman, diğer kamu kurumları karşısında anayasal ve  yasal bağımsızlığı, kuruma 
siyasi ve diğer sonuçlardan korkmaksızın gerçeği arama özgürlüğü sağlamaktadır 
(Özden, 2005: 29). Yaptığı işler ve görüşlere göre sorgulanamaz, yargılanamaz ve 
tutuklanamaz. Hiçbir kişi, kurum veya kuruluş çalışmaları ile ilgili emir veremez, 
öneride bulunamaz (Payaslı, t.y.: 7). Yoksa Ombudsmanın hiyerarşik veya vesayet 
denetiminden hiçbir farkı olmaz. 

Ombudsman hükümetten bağımsız bir arabulucu kurumdur. Vatandaşla kamu 
kurumları arasında hakemlik görevi yapar, kamu kurumlarının icraatlarını doğru, haklı 
ve vatandaş yararına uygun olup olmadığını araştırır (Özden-Gündoğan, 1997: 49). 
Bağımsızlık yürütme organına karşı olduğu kadar kendilerini seçen parlamento veya 
diğer organlara karşı da geçerlidir. Devletin anayasal, yasal organlarına karşı bağımsız 
olmaları ombudsmanlara politik ve idari sonuçlardan korkmadan gerçeği arama 
özgürlüğü sağlamaktadır (Avşar, 1998: 67). 
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Ombudsmanın yalnızca bir dönem için seçilmesi ve bir daha aday olamaması 
bu kişinin görev süresince, bir daha seçilebilmek icin, kimseye yaranmak zorunda 
kalmamasını sağlayacağından, kurumun bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından önemlidir. 
Ayrıca kurumun görev süresinin, parlamentonun görev süresinden uzun olması yeni 
oluşmuş parlamentonun, kendisinin seçmediği bir Ombudsmanla (belirli bir süre de 
olsa) çalışmak zorunda kalması, kurumun bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından önemli 
noktalardan biri olarak gösterilmektedir (Eren, 2000: 84-85). 

Ombudsmanların bağımsızlığının nasıl sağlandığına bakıldığında bu durumun 
anayasal ve yasal metinlerle, atanma şekliyle, mali olanaklarıyla, seçilme biçimiyle ve 
dokunulmazlıkla sağlandığı görülebilir (Temizel, 1997: 56). Kuşkusuz, Parlamento ile 
Ombudsman arasında iyi işleyen bir ilişkinin varlığı, ombudsman bürosunun uygun bir 
biçimde işlev görmesinin gereğidir. Böyle bir ilişkinin sağlanması elbette büyük ölçüde 
Ombudsmanın içinde yer aldığı anayasal çerçeveye bağlıdır (Gammeltoft-Hansen: 201). 
Ombudsmanın bağımsızlığından söz edebilmek için şu koşulların gerçekleştirilmesi 
gerektiği ileri sürülmektedir: 

a) Ombudsman hakkında halkın bilgilendirilmesi (açıklık); 

b) Ombudsmanın araştırdığı konuyla ilişkisinin olmaması; 

c) Atama, ya belirli bir süreyle sınırlı ya da makul bir emeklilik yaşına kadar süreli 
olmalı; 

d) Ehliyetsizlik ve görevi kötüye kullanma vb. dışında görev süresi belirlenen 
zamana kadar devam etmeli; 

e) Şikayet edilen konunun kendi alanına girip girmediğine ombudsman karar 
verebilmeli; 

f) Ombudsman araştırma sonucu elde ettiği bilgileri rapor edebilmeli; 

g) Ombudsman kurumuna yeteri kadar personel ve bütçe desteği verilmelidir. 

Siyasi iktidar, yürütme görevini birlikte gerçekleştirdiği kendi bürokratlarına 
yöneltilen kötü yönetim tespitlerini ve bunları kamuoyu ile paylaşma düşüncesini 
sindirmesi çoğunlukla kolay olmamaktadır. Ombudsman, yaptığı çalışmalarda bazen de 
iktidarın siyasi yaklaşımından ortaya çıkan uygulama tercihlerine de karışmak zorunda 
kalmaktadır. Böyle durumlarda Ombudsmanlık kurumuna baskı yapılmaması ve 
görevde kalma güvencesi önem taşımaktadır. Bu güvence ya kuruma anayasal bir statü 
tanınmasıyla, ya da yasama organının kural koyma yetkisine dayanarak çıkardığı 
yasalarla sağlanmaktadır. Örneğin İsveç Parlamento Ombudsmanı’nı yasama organı her 
seçim döneminin ardında dört yıllık bir süre için gizli oyla seçilmektedir. Ombudsmanın 
görev süresi boyunca Parlamento’nun güvenini yitirmemesi gerekmektedir; yitirmesi 
durumunda Anayasa Komitesi’nin isteği üzerine görevinden alınabilir. Ombudsman, 
görev süresinin bitmesinden önce istifa eder veya çekilirse, Parlamento yeni bir adayı 
yeniden dört yıl için seçer. Uzun dönemli hastalık, sakatlık, vs. durumlarında 
Ombudsmanlardan biri görevini yapma engeli ile karşı karşıya kaldığında, yerine 
yardımcı Ombudsman devreye girer ve engel ortadan kalkıncaya kadar bu görevini 
sürdürür. Danimarka Parlamento Ombudsmanı, Parlamento (Folketing) tarafından her 
seçim döneminde yeniden seçilmektedir. Ombudsman Yasası’nın 2. maddesine göre 
Ombudsman adayının, Parlamento üyesi olmaması, hiçbir partiye üye olmaması ve 
hukuk öğrenimini yapmış olması gerekmektedir. Genel Kurul’daki seçim sırasında da 
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adayın meclis üyelerinin tümü veya olduğunca desteklenmiş olması önem taşır. 
Ombudsmanın, Parlamento’nun güvenini kaybettiği inancı oluşursa, yetkide ve usulde 
koşutluk ilkesi dikkate alınarak, Parlamento tarafından görevden alınabilmektedir. 

Görüldüğü gibi tam bağımsızlık atayan organa karşı değil aynı zamanda 
ombudsmanın denetleyebileceği bütün yönetsel organlara karşı da bağımsızlığı 
sağlanmalıdır. Bu bağımsızlık, Ombudsmanın düşüncelerinin tarafsızlığına kamuoyu 
tarafından duyulan güvenin sarsılmaması açısından önemlidir. Aynı zamanda siyasete 
karşı da kendini koruma aracıdır.  

 

2.4.2. Ulaşma Kolaylığı 

Ombudsmanın esas ilişkisi vatandaşla olan ilişkileridir. Bu ilişkilerde önemli 
olan istenilen amaca en iyi sonuçla en kısa zamanda hedefe ulaşmaktır. Doğru bir karar 
verme sürecinde ana iki ölçüt söz konusudur. Birincisi “Sonuç Ölçütü”, ikincisi “Süreç 
Ölçütü”dür. Sonuç ölçütünden amaç; işlemleri, yurttaşlardan kimin neye hakkı varsa 
onu almalarını sağlamaktır (Temizel, 1997: 18). Ombudsmanın amaca ulaşmadaki 
yöntemleri önemlidir, ancak ombudsmana ulaşmanın ve ombudsmanın neler 
yapabileceğinin yurttaşlar (şikayetçi) tarafından bilinmesi de, amaca giden yolda ilk 
adım ve en önemli adımdır. Eğer yurttaş, hakkını aramanın yöntemlerini ve ne kadar 
süre içinde, nerelere ve nasıl başvuracağını bilmezse, ombudsmanlık kurumundan 
beklenen işlevler isabetli yapılamaz. Ombudsman’a başvuru ve sonrasındaki olayla 
ilgili araştırma, inceleme ve denetleme süreçlerinin hangi ölçütler bazında sürdürüleceği 
konusunda da şikayetçi ve yurttaş önceden bilgilendirmelidir. 

Ombudsmana başvurabilmenin yolları anlaşılır bir biçimde açıklanmalıdır. 
Görsel basından ve medyadan olabildiğince yararlanılmalıdır. Örneğin, Hollanda 
Ombudsmanı varlığını ve çalışmalarını halka duyurabilmek için basın ve yayın iletişim 
araçlarından oldukça yararlanmaktadır. Medya ile iletişimini sürekli hale getirerek, 
kamuoyunu ilgilendiren ilginç kararları basın ve televizyonda yayınlatma yoluyla yıllık 
faaliyetlerini de detaylı anlatma olanağı bulmaktadır. Hatta bazı yayın organları 
“Ombudsman Köşesi” açmakta, televizyonda “Ombudsman saati” adı altında 
programlar yapılarak yönetilen bilgilendirilmektedir. Avusturya Ombudsmanı’na 
herhangi bir kişi başvurabilmektedir. Gerçek kişilerin yanı sıra, partiler, sivil toplum 
kuruluşları, dernekler, azınlıklar da başvuru yapabilmektedir. Burada tek şart yakınılan 
olayla doğrudan etkilenmiş olmak, yani bir menfaat ilişkisinin bulunması 
gerekmektedir. Hollanda Ombudsmanı, yönetimin hatalı işlem yapması nedeniyle 
şikayetçi olması sonucu, şikayetçi ilgili kuruluşu da uyardıktan sonra Ombudsman’a 
başvuru yaparak konunun araştırılmasını isteyebilir. (http://www.nationaleom 
budsman.nl/english) İngiliz Parlamento Komiseri’ne ise, kamu kurumları, yerel 
yönetimler, KİT, Kraliyet tarafından atanan kamu bürokratları, gelirini devletten 
karşılayan kurumlar Ombudsmana başvuru yapamazlar. (http://www.ombudsman. 
org.uk//) Buna karşın Fransız Mediateur’üne ancak “gerçek kişiler” (parlamenter 
aracılıyla) başvurabilir. Dilekçe “kişisel bir istemi” içermelidir. Toplu dilekçeler ve 
tüzel kişiler tarafından verilen dilekçeler incelemeye alınmamaktadır. (Fransa 
Mediyatörü ile ilgili 73 sayılı kanun) Ancak belli bir topluluğu ilgilendiren bir sorun 
için, topluluktan birinin kendi adına başvurusu kabul edilmektedir (Oytan, 1975: 211). 
Fransa Mediateur’a başvuru direkt yapılamamaktadır. Kuruluş Kanununun 9.maddesi 
uyarınca mediateur’e başvurmadan önce ilgili idare birimine başvurulmuş; normal 



 
 

34 

yollar tüketilmiş, tatmin edici bir sonuç alınamamış olması gereklidir. Fransız 
sisteminde, doğrudan mediateur’a başvurulamaz, bu başvuru için bir milletvekilinin 
veya bir senatörün aracılığına gerek vardır. İngiltere’de de benzer sistem vardır (Oytan, 
1977: 622). 

Sonuçta, Ombudsmanın sağladığı hizmetlerden kamuoyu bilgilendirilmelidir. 
Ne yaptığını ifade edemeyen bir kurumun inandırıcılığı kalmaz, tanıtımla birlikte, ona 
nasıl ulaşılacağı da açıkça anlatılmalıdır. 

 

2.4.3. Geniş Araştırma Yetkisi 

Ombudsmanın yetkisi, incelemeler sonucunda varmış olduğu kararların özünde 
yönetimin kötü yönetimden kaynaklanan hata varsa, bu yanlışları ortaya koymak ve 
yönetene düzeltilmesi için tavsiye etmektir. Eğer Yöneten yönetilene karşı olan 
kararlarını düzeltmemesi halinde de bunu Parlamento’ya bildirmek ve kamuoyu ile 
bunu paylaşmaktır. Kamu hukukuna tamamıyla uygun idari kararlar bile bazen 
hakkaniyete uygun olmayabilir. Hakkaniyet endişesi aslında hukuksallık endişesini de 
aşan bir düşüncedir. Yasalar, ombudsmanların her zaman istediklerinde yönetsel işlemle 
ilgili her türlü belge ve bilginin ombudsmana verileceği, aykırı durumlarda ise 
cezalandırılacağını hüküm altına almıştır (Küçüközyiğit, 2003: 4). 

Ombudsmanın verdiği kararın hiç bir hukuki değeri yoktur. Yani hiçbir kurum 
ve kuruluşu bağlamaz. Fakat nasıl etkin olduğu tartışıla gelmektedir (Sertkaya, t.y: 127). 
Ombudsmana ilişkin en ilginç benzetmelerden biri, Letowska’nın “bekçi köpeği” 
benzetmesidir. Letowska’ya göre, “Ombudsman bir bekçi köpeği gibidir. Havlayabilir 
ancak ısırmaz.” Evet, Ombudsman herhangi bir konuda idareyi bağlayıcı kararlar 
alabilmek yetkisinden yoksundur. İdari işlemleri iptal edemez. Dolayısıyla 
Ombudsmanın kararlarını yerine getirmemek, idareyi veya kamu görevlilerini hukuksal 
veya cezai sorumlulukla karşı karşıya bırakmayacaktır. Burada, olsa olsa siyasal 
yetkilerle donatılmasını sağlamakla mümkündür. (Erhürman, 1998: 95) Ombudsmanın 
yetkisi artırıldığında “ısırma” yetkisi olmayan ombudsmanın “havlarken” olabildiğince 
gürültü çıkarmasını, dolayısıyla ürkütmek istediği makamları ürkütebilecek yetkilerle 
donatılmasını sağlamakla mümkün olur. 

Yönetimin hatalarının kamuoyuna bildirilmesi, hak ve özgürlük ihlallerine, 
kötü yönetime karşı bir kamuoyu oluşturulması ombudsmanlık kurumunu etkin kılan en 
önemli unsurdur. Kararların sonuçları; eleştiri, yönetimi daha önceki kararlarını yeniden 
gözden geçirerek kaldırma ya da değiştirmeye ikna, olayları kamuoyuna açıklayarak 
halkın demokratik denetimini sağlamaktan ibaret olan Ombudsman, denetim görevini 
yerine getirirken çok geniş yetkiler kullanmaktadır. Ombudsmanların her türlü dosyaya 
ulaşabilme, yöneticileri çağırabilme, gerektiğinde birimleri denetleyebilme yetkileri 
bulunmaktadır. Yasalar, yönetimleri ombudsmanların emrine hazır kılmaktadır. 

 

2.4.4. Kamuya Karşı Sorumluluk 

Ombudsman, alışılmış kurumlardan çok farklı olarak, çok esnek ve 
tahayyüllere çok bağlı bir kurumdur. Ombudsmana sahip çıkan, onun kurulmasında en 
fazla rolü oynayan kişi veya gruplar bu kurumu nasıl kurgularsa, ombudsman o şekilde 
oluşur (Erhürman, 1998: 95). Ombudsman, hem denetim yetkisi kullandığı kamu 
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otoritelerine, hem de bireylere (yurttaşlara) karşı hukuksal bir sorumluluk altındadır. 
Bireylerle ilgili olarak, bir yakınmanın kayda değer olup olmadığına karar verirken, 
belli ölçütlerle hareket etmelidir (Akıncı, 1999: 381).  Ombudsman hem yargı birliğinin 
uygulandığı hem de yargı ayrılığı sisteminin uygulandığı ülkelerde hayata 
geçirilebilmektedir. Bu da göstermektedir ki ombudsman, her iki yargı sisteminde de 
uygulanmaya elverişlidir. Ombudsman, diğer denetim modellerine göre hem daha hızlı, 
ucuz ve biçimsellikten uzak, hem de hak arama özgürlüğünü kurumsallaştıran ve 
kolaylaştıran şekli ile kendine özgü bir nitelik taşımaktadır. 

Ombudsman araştıracağı konuda ön çalışmasını yapmalı, olayın üstüne bilinç 
ve cesaretle gitmeli, sorunun gerçek nedenleri üzerinde yoğunlaşmalıdır. Yönetsel 
sistemde sorgulayıcı olmalı, yöneticilerden aldığı belgelerin gizliliğine saygı duymalı, 
yaptığı sentez sonucu varacağı kararı açık, anlaşılır bir dille rapor haline getirmelidir. 
Ombudsman kararlarını gerekçelere dayandırmalıdır. 

 

2.5. OMBUDSMAN’IN GÖREVLER İ 

Kamu otoriteleriyle bireyler arasındaki ilişkiler nedeniyle ortaya çıkan 
sorunlarla ilgilenen, bireylerin kamu yönetiminden duydukları rahatsızlıklarla ilgili 
olarak şikayetleri kabul edip, inceleyen ve sorunların hem kamu yönetiminin hem de 
bireylerin kabul edecekleri çerçevede, hakkaniyet ölçüleri içerisinde çözülmesi uğraşı 
veren ombudsmanların görev alanını kamu yönetimi oluşturmaktadır (Avşar, t.y.: 53). 
İlke olarak Ombudsman özel kişiler arasındaki uyuşmazlıklarla, yasama ve yargı 
işlemleriyle ilgili alanlarda incelemelerde bulunamaz (Eren, 2000: 86). 

Ombudsman, yasal olarak verilen yetki alanı içerisinde devlet, yerel 
yönetimler, bağımsız kamu yönetimi ve müesseselerinin tamamını veya yasada özel 
olarak belirtilen kurum veya hizmet alanını denetlemekle görevlidir (Temizel, 1997: 
40). Ombudsmanın görev alanlarını Ombudsmanın görev alanına giren konular ve 
Ombudsmanın görev alanına giren kuruluşlar olarak inceleyeceğiz. 

 

2.5.1. Ombudsman’ın Görev Alanına Giren Konular 

Kamu otoriteleri ile bireyler arasındaki ilişkiler nedeniyle ortaya çıkan 
sorunlarla ilgilenen Ombudsmanlık kurumu, yasal olarak verilen yetki çerçevesince 
devlet, yerel yönetimler, bağımsız kamu yönetimi ve müesseselerin tamamını veya 
yasada özel olarak belirtilen kurum ve hizmet alanlarını denetlemekle yükümlüdür 
(Temizel, 1997: 40). Farklı ülkelerde üstlenmiş olduğu çeşitli görevlere karşın, kurumun 
görevleri genel olarak aşağıdaki şekilde belirtilmektedir (Mutta, 2005: 56-63). 

a) Kişisel hak ve özgürlüklerin korunması; 

b) Vatandaşın kötü yönetime karşı korunması; 

c) İdare ile vatandaş arsındaki ilişkilerde hakkaniyetin sağlanması; 

d) Vatandaş ile idare arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi; 

e) İdari yargının yükünün azaltılması. 

Önceleri görev alanı kötü yönetimin önlenmesi olarak görülen Ombudsmanlık 
kurumu, insan haklarına saygılı devlet anlayışının gelişmesiyle beraber kurumun görev 
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alanı hak ve özgürlüklerin korunmasını da içine alarak genişlemiştir. Bu gelişmeyle 
paralel olarak, kamu denetçiliğiyle ulaşılmak istenen hedef; etkili, hızlı, sağlıklı çalışan 
bir kamu yönetimi ve bireyin haklarının korunmasıdır (Dede, 1997: 42). 

Ombudsmanlık kurumu, kendisine gelen şikayetler üzerine veya kendi 
inisiyatifiyle harekete geçerek yönetimce uygulanan kanunların kötüye kullanılmasında 
ya da temel hak ve özgürlüklerin korunmasında soruşturma görevlerini yerine 
getirmektedir. Birey, idarenin tek taraflı karar alma tekeli karşısında haksızlığa 
uğradığını düşündüğünde, buna karşı koyacak güçlere ihtiyaç duyar. Yönetim karşısında 
haksızlığa uğrayanların, çaresiz ve yalnız olmadığını  hissettirecek kurum ise gücünü 
ulusal iradeden alan Ombudsmanlık kurumudur. Bireyin hak ve özgürlüklerine ilişkin 
muhtemel tehdit ve sınırlamalara karşı, Ombudsman bir güvence oluşturmaktadır 
(Akıncı, 2001: 4). Kurum anayasa ve yasaların bireylere tanıdığı hak ve özgürlükleri 
parlamento adına korumaya çalışır. Örneğin, haberleşme hürriyeti, seyahat hürriyeti, 
adil yargılanma hakkı, din ve vicdan hürriyeti, öğrenim hürriyeti vb. gibi hak ve 
özgürlükler sık sık idarece ihlal edilen temel insanlık değerleri olduğundan 
Ombudsman, bunların üzerinde etkili bir koruma sağlama görevi üstlenmektedir 
(Akıncı, 1999: 266). 

Ombudsmanlık kurumunun görevlerinden biri de vatandaşların kötü yönetime 
karşı korunmasıdır. Kötü yönetim iddialarını incelemek üzere kurulan kurumun, en 
belirgin örnekleri arasında İngiltere Ombudsmanları gelmektedir. Ayrıca Kuzey İrlanda 
Şikayetleri İnceleme Ombudsmanları, Sağlık Ombudsmanları (İngiltere, İskoçya, 
Galler), Mahalli İdare Ombudsmanları (İngiltere, İskoçya, Galler), Adli Hizmetler 
Ombudsmanı olarak adlandırılan ve görev alanları farklı olan Ombudsmanların da ortak 
özellikleri kötü yönetimin önlenmesidir (Avşar, t.y.: 57). Kötü yönetim kavramından 
anlaşılması gerekenler genel olarak, ön yargılı, taraflı davranmak, görevi savsaklamak, 
liyakatsizlik, ehliyetsizlik, gecikme, bilgisizlik, kötü muamele, kötü niyet, rüşvet, 
zimmet, irtikap, ihtilas, keyfi yersiz tutum ve davranışlar olarak sıralanabilir. İngiliz 
Ombudsman’ı bireysel şikayetlerin giderilmesinin yanında kötü yönetimi ve 
haksızlıkları önlemek amacıyla kamu yönetiminin iyileştirilmesi ile ilgilenmektedir. Bu 
şekilde idari kararların hukuksallığı veya yanlışlığı gibi mahkemelerin yetkisinde 
bulunan durumlar kapsam dışında bırakılmıştır (Uyanık, 1994: 206). 

İdare ile vatandaş arsındaki ilişkilerde hakkaniyetin sağlanması Ombudsman’ın 
önemli görevlerinden biridir. Yasaların uygulayıcısı olan idarenin yasalara uymasını 
sağlamak en temel hukuk ilkesidir. Fakat idarenin yasalara uygun olarak 
gercekleştirdiği faaliyetler, her zaman hakkaniyete uygun ve kamu vicdanını tatmin 
edecek şekilde neticelenmemektedir. (Mutta, 2005: 60) Vatandaşlar için hukuka uygun 
işlem sağlamanın yegane yolu yargıya gitmektir. Ancak yargı da yasanın açık hükmü 
karşısında herhangi bir şey yapamayacağı gibi hakkaniyete aykırı bir işlem yargı kararı 
sonucunda da ortaya çıkabilir (Temizel, 1997: 46). Bu durumda Ombudsman, yaptığı 
kapsamlı bir inceleme sonucunda elde ettiği bulgular, vatandaşı haklı çıkaracak nitelikte 
ise, bu duruma uygun çözüm önerir. Mahkemeler gibi yaptırım uygulama yetkisi 
olmamasına karşın, adalet duygusu zedelenmiş vatandaşların, haksız buldukları bir 
uygulamayı kamu denetçisinin önüne getirmesi, onu saygın bir hakem olarak 
görmelerinden kaynaklanmaktadır (Akıncı, 1999: 304-305). 

Vatandaş ile idare arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de Ombudsman’ın 
görevleri arasındadır. Kurum, vatandaşa her türlü hukuki ve teknik bilgileri vermekte, 
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gerektiğinde onun adına haklarını savunmaktadır. Bu fonksiyonun, milletin devletiyle 
bütünleşmesinde önemli bir rol oynadığı ifade edilmektedir. 

Ombudsmanlık kurumunun önemli görevlerinden biri de idari yargının 
yükünün azaltılmasıdır. Birey hak ve özgürlüklerinin korunmasında yargısal denetimin 
oynadığı rol çok önemlidir. Mahkemelerin bağımsızlığı, uyuşmazlıkları kesin 
hükümlere bağlaması ve kararların bağlayıcılığı, bireylere idare karşısında oldukca 
önemli bir güvence sağlamaktadır (Mutta, 2005: 63). İdarenin faaliyetlerinin artması, 
mevzuatın genişleyerek karmaşıklaşması, yargının iş hacminin önemli ölçüde artarak 
neredeyse işleyemez bir hal alması ve çağın gereklerine uygun olarak kendini 
yenileyememesi sonucunda, yargının boşluğunu doldurabilecek bir kuruma ihtiyac 
duyulmuştur. Yargısal denetimin bu sorunlarına karşın Ombudsman’ın; esnek, 
masrafsız, hızlı ve manevra kabiliyetinin yüksek olması, uyuşmazlıkların çözümünde 
yargının iş yükünü azaltmaktadır. Ama Ombudsmanlık kurumu yargısal denetime bir 
alternatif değil, ona önemli bir yardımcı olarak görülmektedir.  

 

2.5.2. Ombudsman’ın Görev Alanına Giren Kuruluşlar 

Devlet, yerel yönetimler, kamu yönetim müesseseleri ve kamu görevi gören 
kuruluşlar ombudsmanın görev alanı içerisindedirler. Ombudsman’ın uygulandığı 
ülkeye göre bu görevlerin tümü birden veya bir kısmı ombudsmanın görev alanında yer 
alır. Kimi ülkelerde yargı kuruluşları da ombudsmanın görev alanı içerisinde tutulurken, 
kimi ülkelerde yargı parlamento, ordu vb. kurumlar ombudsmanın görev alanı dışında 
tutulmuşlardır. İsveç ombudsmanında yerel yönetimleri kapsayan bir görev alanı vardır. 
Finlandiya ombudsmanını görev sahası daha geniş tutulmuştur. Kamu nitelikli görev 
yapan bütün kuruluşları kapsamaktadır. Danimarka ombudsmanında da yaklaşık olarak 
durum aynı ama yargı görev alanındışında tutulmuştur. İngiliz ombudsman kurumu ise 
görev alanlarına göre organize edilmiştir. Parlamenter Ombudsman, Sağlık 
Ombudsmanı, Adli Hizmetler Ombudsmanı, Yerel Yönetimler Ombudsmanı vb. 
isimlerinde belirlenen görtev alanlkarına giren konularla uğraşmaktadırlar. Parlamenter 
Ombudsman’ın görev alanına girmeyen konular personel meseleleri, askeri konular ve 
ticari işlemlerdir (Ataman, 1997: 783). 

 

2.6. OMBUDSMANLIK KURUMUNUN D İĞER DENETİM KURUMLARIYLA 
İLİŞKİSİ 

Ombudsmanlık kurumunun denetim evrelerini yukarıda incelediğimiz üzere, 
ombudsmanlık sırasıyla; idari denetim, parlamento denetimi ve kamuoyu denetimini, 
kimi ülkelerde de kendisine yasalarla tanınan yetkiler sonucu yargı denetimini harekete 
geçirerek denetim işlevinde bulunur. Ombudsmanlık denetimi, diğer denetim yollarının 
yerine geçerek, onları yok sayacak bir denetim türü değildir. Aksine, onların varlığından 
faydalanarak, diger denetim yollarının açmazlarına çözüm üreten ve diğer denetim 
yollarının daha güçlü işleyebilmesi için var olan yeni bir denetim türüdür. 

 

2.6.1. İdari Denetimle İlişkisi 

İdarenin denetimi, ombudsmanlığın temel görev alanı olmakla beraber, 
kurumun yapacağı bu denetim, idarenin kendi içinde yapacağı denetimi yok sayacak, 
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dışlayacak ya da bu denetimi etkisiz veya gereksiz hale getirecek manasına 
gelmemektedir. Aksine ombudsmanlık, uyguladığı araştırma ve denetim yöntemleri 
sonucu kararlarının uygulanması yönünde idareye telkinlerde bulunarak, idarenin kendi 
içinde yapacağı denetimi etkin kılmaya çalışır. Ombudsmanlık, idareye yaptığı başvuru 
sonucu, çözüm elde edemez ise, idarenin hiyerarşik üstüne başvurarak da yine ilgili 
idarenin kurum içi denetlenmesi sürecini başlatır. Buradan da anlaşıldığı üzere, 
ombudsmanlık denetimi ile idari denetim birbirlerinin ikamesi durumunda değil, 
tamamlayıcısı rolündedir. Ombudsmanlık kurumunun var olduğu birçok ülkede, 
ombudsmanlığa başvurabilmek için idari başvuru yollarının tüketilmiş olması şartı 
aranmaktadır. Başvurunun bu yöntemle şekil şartıyla sınırlandırıldığı ülkelerde, idareye 
başvurmadan ombudsmanlığa yapılan başvuru, ombudsmanlık tarafından kabul 
edilmeyerek ilgili idare makama sevk edilmektedir. 

İdarenin iyileştirilmesinin bir parçası olan idari denetimin geliştirilmesi, 
ombudsmanlık kurumlarının amaçlarından biridir. İdari denetim ne derece iyi işlerse, 
ombudsmanlığın iş yükü o derece az olacak, ombudsmanlığa duyulacak ihtiyaç 
azalacaktır. Böylece de “ombudsmanlık, yönetimin işlerine ne kadar az müdahale etmek 
zorunda kalırsa o kadar çok amacına varmış olur” (Kılavuz, Yılmaz, İzci, 2003: 555) 
sözünden hareketle yönetimin işleyişinde sorun olmadığı, yurttaş şikâyetlerinin idare 
tarafından çözüme kavuşturulabildigi bir devlet modeliyle karşılaşmamız mümkün 
olabilecektir. 

 

2.6.2. Siyasi Denetimle İlişkisi 

Ombudsmanlık kurumu, parlamentoyla yakın ilişkiler içindedir. Ombudsmanın 
seçimi ve görevden alınması istisnalar dışında genellikle parlamento tarafından yapılır. 
Bu durumun kamuoyunda yarattığı genel kanı ombudsmanlığın parlamentoya bağlı bir 
kurum olduğudur. Ancak durum farklıdır; ombudsman, seçilme ve görevden alınma 
dışında kural olarak parlamentodan özerk bir kurumdur (Mutta, 2005: 57).  

Ombudsmanlık, aldığı kararları idareye uygulatmak konusunda sıkıntı çektiği 
zamanlarda, yazdığı raporları parlamentoya sunarak, parlamento denetimini harekete 
geçirmeye çalışır. Bir başka deyişle; parlamento denetimi aracılığıyla kendi denetimini 
sonuçlandırmaya çalışır. İdari denetimde olduğu gibi ombudsmanlık denetiminin 
parlamento denetiminin yerine geçmesi söz konusu değil, burada da tamamlayıcı bir 
işlev söz konusudur. Parlamento sayesinde ombudsmanlık denetimi, ivme kazanabildiği 
gibi, ombudsmanlık denetimi sonucu ortaya çıkan bireysel, özel ve yıllık raporların 
ombudsmanlık tarafından parlamentoya sunulması ile bu raporlar parlamento önünde 
tartışma gündemi oluşturur ve muhalefetin yürütme organını denetlemesi açısından 
önemli bir fırsat yaratır (Erhürman, 1998: 360). Bir başka ifadeyle ombudsmanlık 
denetimi ile muhalefet partileri, yürütmeye karşı parlamento denetimini kullanabilme 
olanağına kavusur. En üst hiyerarşik amir konumundaki bakanlar, ombudsmanlık 
raporları dolayısıyla, parlamento önünde zor durumda kalmak istemeyecekleri için 
ombudsmanlık daha da etkili hale gelecek, muhalefet partileri bu yolu kullanmadan, 
yürütme ombudsmanlık kararlarına uyacaktır. Bu yönüyle bakıldığı zaman iki denetim 
yolu da birbirinin olanaklarını ve etkililiğini arttıran denetim yollarıdır ve iki denetim 
yolu arasında herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değildir. 



 
 

39 

2.6.3. Kamuoyu Denetimiyle İlişkisi 

Ombudsmanlık denetiminin harekete geçireceği son güç olan kamuoyu 
denetimi özünde ombudsmanlığın en önemli gücüdür. Bu etkileşim tek taraflı değil, 
yine diğer denetim yollarıyla ombudsmanlığın ilişkisinde olduğu gibi çift taraflıdır. 
Bilindiği üzere, ombudsmanlık, idari denetimi harekete geçirmekte başarısız olduktan 
sonra parlamento denetimine başvurmakta ve yine bu denetimde başarısız olursa son 
çare olarak ve aynı zamanda en önemli kozu olan kamuoyu denetimini harekete 
geçirmeye çalışacak, medya aracılığıyla hazırladığı raporları halka anlatarak ve 
kamuoyu aracılığıyla kuracağı baskı sayesinde yönetime karşı sonuç alma girişiminde 
bulunacaktır. Ombudsmanlığın bu mekanizmayı harekete geçirmekteki becerisi, esas 
itibariyle bu mekanizmayı harekete geçirdiği zamanlardaki gücüyle değil, bu 
mekanizmayı harekete geçirme tehdidinin işlevselliğiyle ölçülebilecektir. 
Ombudsmanlığın kamuoyu denetimini harekete geçirmek konusundaki gücünün 
bilinmesi, idarenin ombudsmanlık kararlarının uygulanmaması konusundaki direncini 
en fazla zayıflatan etken olarak karşımıza çıkacaktır (Erhürman, 1998: 363). Diğer 
cepheden bakacak olursak; demokratik yapısını tam olarak oturtamamış, yönetimde 
açıklık ilkesinin uygulanamadığı ülkelerde, yurttaşlar, ombudsmanlığın geniş araştırma 
yetkisinin varlığının bilincine vararak ombudsmanlığın elindeki bilgi ve belgelere ya da 
hazırladığı raporlara ulaşabilirler. Ombudsmanlık, bu fonksiyonuyla idarenin, açıklık 
ilkesine uymasına katkıda bulunacak, halkın bilinçlenmesine ve dolayısıyla yurttaşların 
kamuoyu denetimi vasıtasıyla yönetime katılmasına yardımcı olabilecektir. 

 

2.6.4. Yargı Denetimiyle İlişkisi 

Ombudsmanlığın yargı denetimiyle olan ilişkisi, diğer üç denetim yoluyla olan 
ili şkisinden daha farklıdır. Ombudsmanlık diğer üç denetim yolunu kendi denetim yolu 
içine direkt olarak dâhil edebilirken yargı denetimini istisna ülkeler dışında dâhil 
edemez. Ancak daha önce bahsedildiği üzere yalnızca İsveç, Fransa ve Finlandiya’da 
ombudsmanlık aldığı kararları yönetime kabul ettirememesi sonucu mahkemeye 
başvurabilmektedir (Tortop, 1998: 10). Bu başlıkta özellikle bahsedilmesi gereken 
nokta; ombudsmanlığın, yargı organları gibi hukuken baglayıcı kararlar alamaması ve 
bu nedenle yargı denetimi olarak kabul edilemeyeceğidir. Bu anlamda ombudsmanlık 
denetimi, hukuk devletinde varlığı olmazsa olmaz nitelikte olan yargı denetimine 
alternatif teşkil etme kabiliyetine hiçbir biçimde sahip degil, daha ziyade yardımcı 
pozisyonundadır (Mutta, 2005: 63). 

Ombudsmanlığın diğer denetim yollarıyla olan ilişkisinde olduğu gibi yine 
burada da karşılıklı bir ili şki söz konusudur. Ombudsmanlık denetimi, yargı denetiminin 
yükünü oldukça azaltmaktadır. Ombudsmanlık denetimi, yargıya göre sıkı şekil 
şartlarından uzak, masrafsız ve süratlidir. Bundan dolayı yurttaşlar çok önemli olmayan 
uyuşmazlıklarda, şikâyetlerini yargı organları yerine ombudsmanlığa götürmeyi tercih 
etmek durumunda olabilmektedirler (Erhürman, 2001: 364). 

Ombudsmanlığa başvurunun, yargı yolunun kapanması anlamına gelmemesi 
de, ombudsmanlık kararlarının etkililiğini arttıran bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Ombudsmanlığın kararlarını yerine getirmediği zaman yargı denetimiyle ve 
büyük bir olasılıkla aynı kararın hukuken bağlayıcı bir biçimiyle karşılaşacağını bilen 
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idare, yargı yoluna başvurulmasına gerek kalmaksızın, ombudsmanlığın kendisine 
bildirdiği kararı uygulama çabasına girer ve böylece bir yandan iyi niyetli olduğunu 
kanıtlarken, bir yandan da dava masraflarından ve gereksiz zaman kaybından 
kurtulmayı tercih edebilmektedir.  
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3.1. İSKANDİNAV ÜLKELER İNDE OMBUDSMANLIK UYGULAMALARI 

İskandinav ülkelerinde Ombudsmanlık uygulamalarını ele alırken İsveç, 
Danimarka ve Norveç’i ayrı ayrı inceleyeceğiz. 

 

3.1.1. İsveç Ombudsmanı (Justitien Ombudsmanen-JO) 

Ombudsmanlık kurumunun ilk ortaya çıktığı ülke olarak bilinmektedir. 
İsveç’te Parlamento ombudsmanı 1809 Anayasası ile anayasal statü kazanmıştır 
(Amcaoğlu, 2002: 56). İsveç’te ilk kurulan Ombudsman Parlamento Ombudsmanı’dır. 
Bu ombudsmanın yasal dayanağı 1809 Anayasasıdır. 1809 yılında İsveç Anayasası’na 
girmiş (Oytan, t.y.: 193). 

 

3.1.1.1. Tarihsel Gelişimi 

İsveç Ombudsmanı’nın tarihçesi incelendiğinde bu tarih Kral On İkinci 
Charles’in 1709 yılında Ruslara yenilmesinin ardından Osmanlı İmperatorluğu 
topraklarına sığınmak zorunda kalmasına kadar geri götürülebilir. On İkinci Charles bu 
süre içerisinde ülkesindeki karışıklıkları kontrol altında tutabilmek amacıyla temel işlevi 
ülkedeki yargıçların ve diğer kamu görevlilerinin davranışlarının hukuka uygunluğunu 
denetlemek olan bir kamu görevlisi atamayı uygun görmüştür. 1713 yılında atanan bu 
kurumun adı 1719 yılında “Adalet Şansölyesi” olarak değiştirilmi ştir. 1809 Anayasası 
ile Parlamento’ya bağlı Ombudsmanlık kurumu kurulmuş ve böylece kamu kurumları 
ile kamu görevlileri üzerindeki denetim iki farklı makam tarafından yürütülmeye 
başlatılmıştır.  

Birinci Dünya Savaşı ile birlikte İsveç’te askeri yetkililerle sivil yetkilileri bir 
birinden ayırmak amacıyla askeri ombudsman atanmıştır. 1976 yılında bu sayı dörde 
çıkartılarakç aralarından biri Baş Ombudsman olarak atanmaya başlanmıştır. 
(http://www.jo.se, 2012). 

Parlamento Ombudsmanı dört yıl için, kırk sekiz kişiden oluşan bir meclis 
komisyonu tarafından atanır. Ombudsman Parlamento adına hakimler arasından 
oybirliğiyle seçilir ve onun adına idare üzerinde denetim yapar. Göreve seçilebilmek 
için İsveç vatandaşı olmak, ülkenin kültürel yapısıyla uyumlu bir yaşama sahip olmak 
ve hukuku bilmek gibi özel koşullar gerekmektedir. Genellikle bu göreve hakimler 
seçilmektedir (Atak, 1994: 83). Görev süresi 4 yıl olan Ombudsman’ın görevi 
parlamento tarafından sonlandırılır.  

 

3.1.1.2. Seçilmesi ve Statüsü 

Parlamento ombudsmanı her genel seçimden sonraki on beş gün içinde, 
Parlamento’nun (Riksdag) her iki meclisi arasından, partilerin meclislerdeki 
kuvvetleriyle orantılı olarak seçilen yirmi dörder temsilciden kurulu 48 kişilik bir heyet 
tarafından parlamento adına oybirliğiyle seçilmektedir. (Mutta, 2005: 66) Gelenek 
haline gelmis olan oybirliği ile seçim, siyasal partilerin üzerinde uzlaştığı kişiler 
arasından seçilmesiyle gerçekleşir. Bu seçimde yardımcısı da, ombudsman ile birlikte 
seçilir. Yardımcısı, gerektiğinde ombudsmanın yerini doldurur. (Tezel, 2001: 92) 
Ombudsmanların görev süresi tıpkı parlamentonun görev süresi gibi dört yıldır ve görev 
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süresi dolan ombudsmanın yeniden seçilebilmesinde veya görev alabileceği dönem 
sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak, bu ülkede ombudsmanın üç devre arka 
arkaya seçildikten sonra bir daha seçilememesi teamülü yerleşmiştir (http://www.jo.se, 
2012). Ombudsmanı görevden alma yetkisi de seçme yetkisini elinde bulunduran 
parlamentoya aittir. Ombudsmanın görev süresini doldurmadan görevden alınabilmesi 
mümkünse de bu yola bugüne kadar başvurulmamıştır. Parlamentonun dağılması da 
ombudsmanın görevini etkilememektedir (Tüsiad, 1997: 38). Ombudsman adayları, 
parti guruplarından seçilmiş üyelerden oluşan bir kurul tarafından belirlenir. Aday 
olmak için herhangi bir özel vasıf aranmaz. Her vatandaş, kadın veya erkek, bu vazife 
için aday gösterilebilir. İsveç’te günümüze kadar görev yapan hiçbir ombudsman, 
parlamento üyesi veya politikacı değildir; hepsi de yargı veya devlet idaresinde üst 
düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından seçilmişlerdir (http://www.jo.se, 2012). 
Ombudsman kurumunda “Parlamento Ombudsmanları Ofisi” adı altında bütün 
ombudsmanlara ortak bir ofis oluşturulur. Kadronun genişliği vaka sayısı ile doğru 
orantılı olarak artmaktadır. Kadro, hukuk egitimi almış, mahkemelerde ve adalet 
bakanlığının diger bölümlerinde tecrübe kazanmış, kurumun yüksek standardına ayak 
uydurabilecek yetenekte ve verimlilikte olan kişilerden oluşur. Bu kişileri atama yetkisi, 
Parlamento Ombudsmanına Yönelik Talimatlar Hakkındaki Yasa’nın 28. maddesine 
göre baş ombudsmana aittir (Erhürman, 2001: 337). İsveç ombudsmanlığı 
düzenlenirken, özerkliğine özellikle dikkat edilmiştir. Hükümet de dâhil olmak üzere 
hiçbir kuruma karşı sorumlulugu olmayan ombudsmanlığın tek sorumluluğu Meclise 
karsı her yıl sunması gereken rapordur. “Parlamento Ombudsmanı Talimatı Yasası”, 11. 
maddesine göre her yıl en geç 15 Kasım’a kadar Ombudsmanlık, parlamentoya yıllık 
raporunu sunmak zorundadır. Yıllık rapor, 1 Temmuz–30 Haziran arasındaki döneme 
ait denetimleri kapsamaktadır. Bu raporda ombudsmanlıkca yapılan başvurular teker 
teker sıralanmakta, açıklanmakta, denetimin nasıl yapıldığı ve elde edilen neticeler 
bildirilmektedir (Özden, 2005 : 54). 

 

3.1.1.3. Çalışma Şekli 

İsveç Ombudsmanı kamu gücü kullanan tüm kurum ve görevlileri denetleme 
yetkisine sahiptir. Ombudsman’ın yetki alanı oldukça geniştir. Hatta Ombudsmanlar 
içinde en geniş yetkiye sahip olanı İsveç Ombudsmanı’dır. Ombudsmanlık kurumunun 
uygulandığı birçok ülkede hükümet, yerel yönetimler, ordu ve yargı denetim alanı 
dışında tutulmuşken, İsveç’te bu kurumlar ombudsmanın denetimine tabidir. Bu da, 
İsveç’teki ombudsmanların yetkilerinin ne derece geniş tutulduğunun bir göstergesidir 
(Eryılmaz, 2009: 601). Ombudsmanlar, memurların keyfi tutumlarını, görevi 
ihmallerini, yasaları yanlış yorumlamalarını önlemeye çalışmakta ve bu kişilerin işlem 
ve eylemlerini hem hukuka uygunluk hem de yerindelik açısından denetlemektedirler 
(Demir, 2002: 131). 

İsveç’te Ombudsman’ın yetkileri içine merkezi idare ve mahalli idareler, ordu 
ve yargı girmektedir. Ombudsman’ın hükümete karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. 
Meclise karşı tek sorumluluğu ise, her yıl meclise sunması gereken Yıllık Rapordur. 
Parlamento Ombudsman’ının denetim alanına giren kurumlar ve kişiler şunlardır 
(Özden, 2005: 54): 

a) Merkezi ve yerel yönetim kurumları; 

b) Bu kurumlardaki memurlar ve diğer çalışanlar; 
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c) İşe atanma bakımından kamu kurumlarının ilgi alanına girenler, bu ilgi devam 
ettiği müddetçe; 

d) Kamu şirketlerinde çalışan memurlar ve diğer çalışanlar.  

Bir ombudsmanın başka bir ombudsman tarafından denetlenmesi de söz 
konusu değildir. Ombudsman memurların yasa ve tüzüklere uymalarını sağlar. İsveç’te 
Ombudsman’a başvurmanın belli bir şekli ve süresi yoktur. Şikâyetçi şikâyetini 
doğrudan Ombudsman’a verebileceği gibi; Ombudsman kendiliğinden de bir tahkikat 
başlatabilir. Yapılan şikâyetlerin yaklaşık olarak yüzde ellisi kabul edilmemektedir. En 
çok şikâyet edilenler sağlık kurumları, cezaevleri, polisi, mahkemeler ve maliyedir. 
Ombudsman’ın en dikkate değer bir özelliği de dava açabilmesidir (Altuğ, 2002: 73). 
Parlamento Ombudsman’ına yapılan başvurular yazılı olmalıdır. Başvuru dilekçesinde 
vatandaş şikâyetini net bir şekilde belirtmelidir. Hangi kurumun, hangi sebepten dolayı 
şikâyet edildiği, şikâyet edilen olayın tarihi, şikâyet sahibinin adı, soyadı ve adresi 
yazılmalıdır. Özgürlüğü herhangi bir sebepten dolayı kısıtlanmış bulunan vatandaşlar 
hiçbir engele maruz kalmadan Ombudsman’a başvurabilmelidir. Herhangi bir şikâyet 
Ombudsman’dan önce başka bir devlet otoritesine de yapılmış ise ve o kurum 
tarafından henüz neticelenmemişse, Ombudsman bu şikâyetin neticelenmesini o 
kurumdan isteyebilir. Ombudsman başvurulacak şikayet konusu olaylarda, bir zaman 
aşımı söz konusudur. Eğer istisnai durum söz konusu değilse, parlamento ombudsman’ı 
iki ve daha önceki yıllara ait sorunlarla ilgilenmez. (http://www.jo.se, 2012). 

İsveç’te ombudsmanların denetim alanı çok geniş tutulmuş olmakla beraber;  
parlamentoüyeleri, parlamentonun idari ve temyiz merci üyeleri, Seçim İnceleme 
Komitesi, Parlamento Genel Sekreterliği üyeleri, yönetici ve yönetici yardımcısı dâhil 
olmak üzere İsveç Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Milli Borç Ofisi yönetim kurulu ve 
komisyon üyeleri ile baş kontrolör, kabine bakanları, belediye konseyi üyeleri, başsavcı 
ombudsmanın denetim alanı dışındadır. Ayrıca ombudsmanlar birbirlerini de 
denetleyemezler (Özden, 2005: 54-55). 

İsveç parlamento ombudsmanı, şikâyet üzerine harekete geçebileceği gibi 
re’sen harekete geçme yetkisine de sahiptir. Basın, özellikle mahkemeler ve idari 
organlar haberleri bu arastırmaların başlatılmasında önemli rol oynarlar. Ombudsmanın 
basından yararlanıp harekete geçebilmesi kadar önemli olan bir diger nokta, basının da 
ombudsmanlığın verilerinden dilediği gibi faydalanabilmesidir. İsveç’te ombudsman 
ofisinde, basın mensupları için ayrılmıs özel bir oda vardır. Basın mensuplarının 
dokümanlar ve gelen giden vakalar ile geçerli her türlü bilgiye ulaşabilmelerine 
yardımcı olan bir de asistan vardır (Tüsiad, 1997: 41). 

Ombudsmanlığın re’sen harekete geçmesinin bir diğer yolu da, yıl içinde 
devlet kurumlarında yaptığı denetimlerdir. Ombudsmanın kendisi ve yardımcıları, her 
yıl gerçekleştirdikleri denetleme gezilerinde, kamu görevlileriyle görüşmekte, 
kurumların belgelerini incelemektedirler. Bu denetimlerin önceden belirlenmiş 
takvimleri yoktur. Denetlenecekler, genellikle denetimden bir veya iki hafta önce 
haberdar edilirler. Bu tarz denetimler, özellikle haberlesme olanagının göreceli olarak 
daha kısıtlı olduğu cezaevleri, yargı yerleri, akıl hastaneleri gibi yerlere yapılmaktadır. 
(Akıncı, 1999: 310). Böyle yerlere yapılan denetim gezilerinde ombudsman, 
mahkûmlarla ve hastalarla da görüşmektedir. Yönetici kadroda yer almayan kamu 
görevlilerine de ombudsmanla görüşme ve ona düşüncelerini aktarma olanagı 
tanınmaktadır. Denetim gezilerinde önemli sayılacak bir zaman dilimi de söz konusu 
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idarenin dosya ve dokümanlarının incelenmesidir. Denetim tamamlandıktan sonra 
ombudsman, ofisin başı ile son bir konuşma yapar ve varsa sorunların çözümü hakkında 
önerilerde bulunur.  

 

3.1.2. Danimarka’da Ombudsmanlık Uygulaması 

Danimarka bir İskandinav ülkesi olmasına rağmen, ombudsmanlık kurumuyla 
geç tanışmış bir ülkedir. 

 

3.1.2.1. Tarihsel Gelişimi 

Danimarka’da 1954 yılında Ombudsman Yasası, 1956 yılında ise Ombudsman 
Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. Yasa 3 kez değiştirilmi ştir (Ergani, 2003: 3). İsveç 
ve Finlandiya’nın, kurumu bünyesinde oluşturmasından yaklasık yarım asır sonra, 
Danimarka ombudsmanlık kurumu 1953 Anayasa değişikli ği ile benimsenmiş, 1954 
yılında kabul edilen Ombudsman Kanunuyla, 1 Nisan 1955 yılında Anayasa’nın 55. 
maddesi uyarınca ilk Danimarka ombudsmanı atanmıştır (Baylan, 1978: 14). İlk 
ombudsman ise kurumun dünyaya yayılmasında oldukça önemli bir şahsiyet olan 
Prof.Stephan Hurwitz’dir. 

Danimarka’nın kurduğu ombudsmanlık kurumu, ikinci dünya savaşından sonra 
kurulan ilk ombudsmanlık kurumudur. Ancak Danimarka ombudsmanlığını diğer 
ombudsmanlıklardan önemli kılan özelliği yalnızca bu değildir. İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından gereksinim duyulan sosyal devlet ve bireylerin günlük hayatının her alanına 
giren güçlü idare, gittikçe büyüyen bir mekanizmanın daha etkin denetlenmesi 
gereksinimini de beraberinde getirmiştir. Bu gereksinimleri göz önünde bulundurarak 
parlamentonun idare üzerindeki denetiminin ve bireylerin sahip oldukları hukuksal 
güvencelerin artırılmasının bir yolu olarak ortaya çıkan Danimarka ombudsmanlığı, 
dönemin sartlarına en uygun modeli ortaya çıkarmıştır (Erhürman, 2001: 392). İsveç ve 
takiben kurulan Finlandiya’da ombudsmanlar çok güçlü, Norveç’te ise çok zayıf olarak 
olusturulmus, buna karsılık Danimarka’da kurumun görev ve yetkileri daha dengeli ve 
gerçekçi olarak düzenlenmistir (Baylan, 1978: 13). İşte bu özelliği nedeniyle kurumun 
dünyaya yayılmasında Danimarka ombudsmanlığı örnek model olarak kabul edilmiş ve 
“Danimarka Modeli” (Gammeltoft, 1996: 196) olarak da isimlendirebileceğimiz bu 
yapı, dünyada en çok örnek alınan ombudsmanlık kurumu durumuna gelmiştir. 

Kuruluş aşamasında Danimarka ombudsmanlığının amacı iki konu etrafında 
toplanmıştır.  Birinci amaç ile ombudsmanlık, parlamento adına yönetsel kurumlara 
ili şkin olarak hareket edecek ve meclisin, geleneksek olarak, bakanlıkların ve onların 
memurları üzerinde gerçekleştirdiği denetimi güçlendirecekti. Böyle bir güçlendirme, 
hükümet kurumlarına aktarılan geniş ve yasama benzeri yetkilerle yönetimin artan gücü 
ve yönetsel sürecin artan karmaşıklığı nedeniyle gerekli görülmekteydi. İkinci amaç 
doğrultusunda ombudsman, birey için yasa ve düzenin koruyucusu olacaktı ve yönetsel 
kurumlarla uyusmazlığa düşen yurttaşların başvurabilecekleri bir tür yargı yeri görevi 
üstlenecekti. O döneme ait bir parlamento sözcüsünün sözleriyle ombudsmanlık; 
“sokaktaki adamın, adaletsizliklere, keyfiliklere ve yürütmenin yetkilerini kötüye 
kullanmasına karşı koruyucu” demekti. (http://en.ombudsmanden.dk/, 2012). 
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3.1.2.2. Seçilmesi ve Statüsü 

Danimarka Ombudsmanı Parlamento tarafından seçilir. Bu seçim, 
parlamentonun Hukuki İşler Komitesi (The Legal Affairs Committee) tarafından yapılan 
öneriye göre, tek oturumda ve tartışmasız olarak yapılır.  Aynı kisinin ikinci kez 
seçilmesine herhangi bir engel yoktur. Normal şartlarda seçilen ombudsmanın görev 
süresi bir seçim dönemini kapsarken, yasanın üçüncü maddesine göre Folketing, 
ombudsmana karşı güvenini yitirirse, görev süresi dolmadan ombudsmanı görevden 
alma yetkisini kullanabilir (Düğen, 2005: 61). Yasanın dördüncü maddesinde 
ombudsmanın emeklilik yaşı 70 olarak belirlenmiştir. Aynı yasanın ikinci maddesinde, 
ombudsman seçilebilecek kişinin özelliklerinden bahsedilmistir. Bu yasanın ikinci 
maddesinin ilk bendine göre ombudsman, Folketing veya yerel meclislerin üyesi 
olamaz. Bu madde ile ombudsman seçilecek kişinin politik kimlikten uzak olması, 
dolayısıyla kurumun parlamentoya karşı özerk kalması ve böylece halka karsı kurum 
güvenilirliğinin arttırılması amaçlanmıstır. İkinci bende göre de ombudsman, hukuk 
fakültesi mezunu olmalıdır.  Bunun haricinde adayın politik olarak tarafsız olması ve 
Folketing’deki partilerin çoğunluğunun desteğini kazanması şarttır. Ayrıca ombudsman 
seçilen kişi, görevinden ayrıldıktan sonra Folketing komisyonunun rızası olmadan, 
kamu veya özel şirketlerde ve kuruluşlarda görev yapamaz (Temizel, 1997: 115). Bu da 
bize gösteriyor ki, ombudsman seçilecek kişi, kariyerinin sonuna gelmiş, bu nedenle 
kendisine herhangi bir politik ya da ekonomik rant saglamayı amaçlamayan, tecrübeli 
bireyler arasından seçilmelidir (http://en.ombudsmanden.dk/, 2012). 

Danimarka Anayasası, Folketing’e sivil ve askeri denetimden sorumlu bir ya 
da iki ombudsman seçme hakkı vermiştir. Ancak 1954 yılında çıkarılan Ombudsman 
Yasasıyla Folketing, hem sivil hem de askeri idareye ilişkin konularda görev yapacak 
bir tek ombudsman seçilmesini düzenlemiştir. Ombudsman Yasası’nın 26. maddesine 
göre, Danimarka ombudsmanlığının personeli, ombudsman tarafından atanacak ve yine 
onun tarafından görevden alınacaktır. Kadronun yarısı hukukçu ve bu kadronun aldığı 
maaş Folketing üyelerinin aldıgı maaşla eşdeğerdir.  Görüldüğü üzere ombudsman ve 
personeli, her türlü etkiden uzak ve özerk bir kurum olarak islerini görebilmesi amacıyla 
maddi açıdan ülkenin en iyi idari personel maaşlarına sahip kılınmıştır (http://en. 
ombudsmanden. dk/loven/, 2012). 

İsveç ve Finlandiya Ombudsmanlarından farklı olarak Danimarka 
Ombudsmanı’nın yargıçlar, mahkmeler ve mahalli hükümet konseylerini denetim 
yetkisi bulunmamaktadır (Düğen, 2005: 62). Ombudsman’ın yerel yönetimler 
üzerindeki denetleme yetkisi onların sadece çalışanları ve komitelerini denetleyebilmesi 
ile sınırlıdır. 

 

3.1.2.3. Çalışma Şekli 

Danimarka Ombudsmanı şikayet üzerine ya da re’sen harekete geçebilir. 
Soruşturma, teftiş ve araştırma yetkileri vardır. (Madde 7.1) Ombudsman’a başvuru 
ancak idari başvuru yollarının tüketilmesinin ardından gelen ilk bir yıl içerisinde 
yapılabilir. Başvuru yazılı olmakla beraber, bu yazı başvuru sahibinin adını da içerir. 
Başvurunun reddedilmesi durumunda Ombudsman başvuru sahibine başvurusunun 
neden reddedildiğini yazılı olarak gönderdiyi bir mektup ile bildirir. İsveç ve Finlandiya 
Ombudsmanından farklı olarak Danimarka Ombudsmanı’nın doğrudan doğruya ceza 
kovuşturması başlatma yetkisi yoktur. Sadece savcıya bu yönde yasal takip yapılmasını 
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önerebilir (Düğen, 2005: 63). Danimarka Ombudsman’ına başvurular Pazartesi ve 
Cuma günleri saat 10:00-14:00’da yapılmaktadır (http://www.ombudsmanden. 
dk/english en/). 

Ombudsman’ın denetimi sırasında tüm kaynaklara ulaşma imkanı vardır. Bu 
yönde Ombudsman’ı engelleyenler cezalandırılır. Ombudsman’ın ayrıca denetim için 
gezilere çıkma yetkisi de bulunmaktadır. Ombudsman hazırladığı yıllık raporları 
Parlamento’ya sunar. İncelemesi sonunda ulaştığı mevzuata ilişkin eksiklikler 
konusunda Parlamento’yu ve ilgili bakanlığı durumdan haberdar eder. Ancak 
Ombudsman’ın idari kararları değiştirmek ve fesih yetkisi bulunmamaktadır (http://en. 
ombudsmanden.dk/loven/). 

Ombudsmanlığa, Folketing üyeleri de bir sorunun çözümü amacıyla 
başvurabilir. Ancak sorun siyasi nitelik tasıyorsa ve siyasi bir konuyu içeriyorsa 
ombudsman başvuruyu ele almaktan kaçınabilir. Zira ombudsmanın siyasi 
tarafsızlığının zarar görebileceği kaygısı ağır basmaktadır. Nitekim Maliye 
Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu bir vergi reform ile ilgili olarak bir milletvekilinin 
başvurusunu ombudsmanlık, politik bir sorun olarak değerlendirip, reddetmiştir (Akıncı, 
1999: 322). Ombudsmanlık, bir şikâyet ile ilgilenmeye karar verdiğinde, meseleyi yazılı 
olarak hakkında şikâyet olan idareye bildirir ve otoritenin dosyalarını ve kayıtlarını 
ödünç olarak ister. İlgili idare, ombudsmanlığa gerekli bilgiyi vermekle yükümlüdürler. 
Buna paralel olarak ombudsmanlık, zabıtları ve benzer iç yazışmaları da ödünç almaya 
yetkilidir. Ombudsman Yasası’nda da belirtildiği üzere; tüm kamu görevlileri, 
ombudsmanlığın gereksinim duyduğu bilgi ve belgelerin sağlanması yükümlülüğü 
altındadır. Eline ulaşan bilgi ve belgelerde gizlilik derecesi varsa ombudsmanlık da 
buna uymak mecburiyetindedir. Sır saklama yükümlülüğü istifa veya emeklilikten sonra 
da devam etmektedir. Ayrıca, Adliye Yönetimi Yasası’na göre ombudsmanlık, 
mahkemelerin isteyebileceği ve inceleyebileceği belgelerden daha gizli olanları 
isteyemez (http://en.ombudsmanden.dk/, 2012). 

Ombudsmanlık, dogrudan ceza kovuşturması yapamaz, fakat şu hallerde çeşitli 
makamlara öneri ve isteklerini iletebilir (Erhürman, 2001: 396): 

a) Kamu görevlilerinin görevleri esnasında suç işlediklerini tespit ederse, şahıslar 
hakkında cezai kovuşturma başlatılmasını savcıdan talep edebilir. 

b) Eğer ombudsman bir bürokratın disiplin cezası alması gerektiğini düşünüyorsa, 
ilgili otoriteye disiplin uygulaması başlatması için talepte bulunabilir. 

c) İncelemeleri sırasında herhangi bir bakanın veya eski bakanın özel hukuk veya 
ceza hukuku alanında sorumluluğuna hükmedilmesi gereken bir durumla 
karşılaşırsa, ilgili şahsın sorumluluğuna hükmedilmesi konusundaki önerisini 
Folketing’e sunabilir. 

d) Eğer ombudsman görevini yerine getirirken kanunda, idari düzenlemelerde veya 
idari işlemlerde veya uygulamalarda çesitli ihmaller olduğunu fark ederse, 
Folketing’I ve ilgili kabine bakanını durum hakkında bilgilendirebilir. 

Danimarka ombudsmanlığı, Ombudsman Yasası’nın 3. bölümü 11. 
Maddesinde (http://en.ombudsmanden.dk/loven/,2012) belirtildigi üzere çalışmaları 
doğrultusunda Folketing’e, yıllık rapor sunmak zorundadır. 
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Ombudsmanlığın raporu ne zaman sunacagı yasada yer almamaktadır. Tıpkı 
diğer ülkelerde olduğu gibi bu rapor, ombudsmanlığın siyasi denetim ve kamuoyu 
denetimini harekete geçirebilmek için önemli bir yetkidir. Folketing üyeleri bşsta olmak 
üzere tüm idari birimlere dağıtılan bu rapor, basın aracılıgıyla tüm ülkeye yayılır. 
Ombudsmanlığın yıllık rapor sunma yetkisinin yanında, yaptığı denetimler neticesinde 
dilediği zaman Folketing’e rapor sunma yetkisi de bulunmaktadır (Madde 1.5). 

 

3.1.3. Norveç Ombudsmanı 

Norveç’te hükümetin bazı kanatları bu kapsamın dışında düşünülmektedir. 
Ombudsman’ın Bakanlar Kurulu Kararları ve Maliye Müfettişlerinin çalışmaları 
üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. Askeri yönetimin kapsam dışı bırakılmasının nedeni ise 
Norveç’in, sivil Ombudsman’dan çok önce bir askeri Ombudsman’a kavuşmuş 
olmasındandır. Ombudsman’ın yetki alanı yargı yerlerini de kapsamaktadır. 
Belediyelerin de bu kapsam dışında düşünüldüğünü söylersek, neden Norveç 
Ombudsman’ının İskandinav Ombudsmanları içinde yetki alanı en dar ombudsman 
olarak kabul edildiğini açıklamış oluruz (Gellhorn, 1967: 159).  Norveç Ombudsman’ı 
şikayet ve uyuşmazlıkların çözümünde gizli ve tarafsız yardım sağlar. Bireylerin, birey 
gruplarınınç diğer kurum ve kuruluşların şikayetlerini inceler, bireyler ve kurumlar 
arasında arabuluculuk yapar. Ayrıca Norveç Ombudsmanı örgütsel bir büyükelçi olarak 
ta hizmet verebilmektedir. Ombudsman potensiyel çatışma alanlarını, belirler, vatandaş 
hakları konusunda bilgi sağlamaya çalışır (http://www.locate-a-ombudsman.com/ 
NorwayOmbudsman.html, 2012). 

 

3.1.3.1. Tarihsel Gelişimi 

Norveç, ilk olarak 1952 yılında astların üstler hakkındaki şikayetlerini 
incelemek üzere Askeri Ombudsmanlık kurumunu oluşturmuştur. Sivil Ombudsmalık 
kurumunun kurulması ise 1962’de mümkün olmuştur. (Mutta, 2005: 95) İsveç, 
Finlandiya ve Danimarka’nın tersine, Norveç’te Ombudsman kurumu Anayasaya 
dayanan bir dizi anayasal reformların sonucunda ortaya çıkmadı; hükümetin kendisi 
tarafından sıradan bir yasama kanunu formunda hazırlandı ve sunuldu. Amaç önce 
pratikte tecrübe kazanıp daha sonra adım adım ilerlemek olduğu için, 1962’de sadece 
merkezi hükümet yönetimi kapsadı. İlçeler ve belediyeler dahil edilmedi. Bu zamanda 
ise, Ombudsman’ın sorumluluğu devlet, ilçe ve belediye yönetimlerini denetlemektir. 
İdari teşkilatlar ve hükümet görevlileri ile kamu idaresi hizmetinde olan diğer çalışanlar 
hakkındaki şikayetler ona iletilir (http://www.locate-a-ombudsman.com/ Norway 
Ombudsman.html). 

Parlamento Ombudsmanlarının yanı sıra, “ombud” adını taşıyan birçok idari 
merci kurulmuştur. Mesela Tüketici Ombudsmanı (Consumer Ombudsman), Eşit 
Toplumsal Durum Ombudsmanı (the Equal Status Commissioner) ve Çocuk 
Ombudsmanı (the Commissioner for Children) bunlar arasındadır. Parlamento 
tarafından iki Ombudsman seçilir. Bunlardan biri Sivil Ombudsman, diğeri ise Silahlı 
Kuvvetler Ombudsman’ıdır.  
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3.1.3.2. Seçilmesi ve Statüsü 

Norveç Ombudsmanı her genel seçimden sonra, dörd yılda bir Parlamento 
tarafından seçilir.süresi biten Ombudsmann tekrar seçilebilmesi mümkündür. 
Parlamento’nun üçte iki çoğunluğunun oyu ile görev süresi dolmadan görevinden 
alınabilir. Ombudsman olabilmek için yüksek mahkeme hakimleri için aranan 
niteliklere sahip olmak ve Parlamento üyesi olmak gerekir. Ombudsman tam 
bağımsızlığa ve otonomiye sahiptir. 

 

3.1.3.3. Çalışma Şekli 

Norveç Ombudsmanı uygulamada pek çok sınırlamayla karşı karşıya 
kalmaktadır. Ombudmsan’ın sorumluluk alanı kuruluş yasasında hükümete ait kamu 
yönetimi organları, kamu gorevlileri ve hükümetin hizmetinde bulunan diğerleri 
şeklinde belirtilmiştir. Yargı Ombudmsman’ın yetki alanı dışındadır. 

Norveç’te Sivil Ombudsman’a kıyasla Askeri Ombudsman daha geniş faaliyet 
alanına sahiptir. Askeri Ombudsman kendisine gelen sorunları Milli Savunma 
Bakanlığına iletmektedir. Sivil Ombudsmandan farklı olarak Askeri Ombudsman askeri 
bina ve tesislerde inceleme ve denetlemelerde bulunabilmektedir. 

Norveç Ombudsmanı’nın çalışma şekli diğer ülkelerden farklıdır. Ombudsman 
kendisine ulaşan şikayetlerle ilgili olarak ulaşabildiği belgelerle açıklama yapmasına izn 
verilen kamu görevlilerinin verdiği bilgiler ışığında bir sonuca varmakta ve bunu 
kamuoyuna açıklamaktadır. Norveç Ombudsman’ı da diğer ülkelerdeki Ombudsmanlık 
kurumları gibi hazırladıkları raporu Parlamento’ya sunar. 

 

3.2. ANGLO-SAKSON ÜLKELER İNDE OMBUDSMANLIK UYGULAMALARI 

Bu bölümde Anglo-Sakson ülkelerinden olan İngiltere, Yeni Zelanda ve 
Amerika Birleşik Devletleri ele alınacak ve Ombudsmanlık sisteminin bu ülkelerde 
uygulanma şekillerini inceleyeceğiz. 

 

3.2.1. İngiltere’de Parlamento Komiserliği (Parliamentary Commissioner) 

İngiltere’de 19.yy.da egemenliğe sahip çıkmak isteyen üç grup mevcuttu. 
Bunlar; kral, parlamento ve yargıçlardır. Yargıçlar, kralın yetkilerinin kısıtlanması 
yolunda parlamentonun giriştiği mücadeleye kuvvetli bir şekilde destek olmuşlar fakat 
bir zaman sonra egemenliğin kullanılmasında girişilen yarıştan çekilmişlerdir. Bu 
çekiliş sonrası Parlamentonun gücü İngiltere’de artmış ve günümüze kadar uzanan 
parlamenter gelenek yerleşmeye başlamıştır. Bu gelenek ile parlamento, hem 
anayasanın koruyucusu, hem de kişisel hakların savunucusu rolündedir (Oytan, 1975: 
198). 

 

3.2.1.1. Tarihsel Gelişimi 

Parlamento Komiserliği 1967 tarihli Parlamento Komiserliği Yasası (PKY) ile 
kurulmuştur. Öncelikle bu yasanın ortaya çıktığı dönemi inceleyelim. Bunun nedeni 
hekemetlerin ve kamu kurumlarının, vatandaş şikayetlerinin çözülmesi hususunda, 
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1960’ların İngilteresinde o kadar da istekli olmadıkları gerçeği altında yatmaktadır 
(Erdengi, 2009: 85). 1965 tarihli hükümet tarafından yayınlanan Beyaz Kitap’ta “amme 
idaremizin bütünlük ve tarafsızlığının tam manasıyla muhafaza edildiğine şüphe 
etmiyoruz” denilerek bu alanda herhangi bir eksiklik olmadığı ifade edilmiştir (Altuğ, 
1968: 167). Bu esnada 1954 yılında Tarım Bakanlığı’nda ortaya çıkan kötü yönetim 
örneği, bakanın istifasıyla sonuçlanmış ve topluma, kamu otoritesinin halk 
gözetiminden ne derece uzakta ve keyfi davrandığını ortaya koymuştur. (Kirkham, 
2007: 5) Bunlar 1961 yılında hazırlanan ve Parlamento Komiserliği ile idari yargı 
sisteminin oluşturulmasını tavsiye eden Whyatt Raporu’nda ortaya çıkmış, fakat bu 
tavsiye hükümet tarafından reddedilmiştir. 1966 yılında Parlamento sözkonusu PKY’nı 
tartışmaya başlamıştır. PKY, 22 mart 1967 tarihinde Kraliçe tarafından onaylanmış ve 
1967 tarihinde ilk Parlamento Komiserliği göreve başlamıştır. 

İngiltere’de günümüzde kamu için görev yapan dört farklı ombudsman 
bulunmaktadır (Ataman, 1997: 221): 

1- Parlamenter Ombudsman: Yönetim için parlamento komiseri olarak bilinir. 

2- Sağlık Ombudsmanı: Sağlık hizmetleri komiseri olarak bilinir, sağlık 
hizmetleri ile ilgili şikâyetleri inceler. Kanunen biri İngiltere, biri İskoçya ve biri de 
Galler bölgesi için üç görevli atanması mümkündür, ancak genellikle bu görevler 
parlamenter ombudsman tarafından yürütülmektedir. 

3- Mahalli İdare Ombudsmanları: Mahalli idare komiserleri olarak bilinir. 
İngiltere’de üç, Galler’de bir, İskoçya’da bir ve Kuzey İrlanda’da bir adet komiser görev 
yapmaktadır. 

4- Adli Hizmetler Ombudsmanı: 1990 tarihli Mahkemeler ve Adli Hizmetler 
Kanunu’nda, adli hizmetler ombudsmanı olarak tanımlanmıştır. Avukatlarla ilgili 
müşteki şikâyetlerini incelemekle görevlendirilmiştir. 

 

3.2.1.2. Atanması ve Statüsü 

1967 tarihli Parlamento Komiseri Yasası’na göre, parlamento komiseri, Kraliçe 
tarafından atanmaktadır. Yasa yetkiyi açıkça Kraliçe’ye vermiştir, ancak uygulamada 
parlamentonun söz hakkı ağır basar. Başbakanın, muhalefet partisi lideri ve 
parlamentodaki Parlamento Komiseri Komitesi baskanıyla yaptığı görüşme sonrası 
bildireceği öneri ile Kraliçe tarafından atanır (Erhürman, 2001: 416). Kraliçe, bu 
atamayı parlamentoya yazdığı bir mektupla (Letters Patent) bildirir (Arslan, 1986: 158). 
İngiltere parlamento komiseri için herhangi bir seçim söz konusu değildir, atanma usulü 
geçerlidir. İngiltere parlamento komiserinin belli bir görev süresi yoktur. Komiser, 
görevini iyi yaptığı sürece emeklilik yaşı olan 65 yaşına kadar görevde kalır. Görev 
süresi biçimi, İngiltere’de hâkimlere tanınmış görev süresi teminatının aynısıdır. 
Parlamento komiseri için görevden azil yolu da her zaman açıktır. Kraliçe, 
ombudsmanı, parlamentonun her iki kanadının (Avam ve Lordlar) kabul ve teklifi ile 
görevden azledebilir. Bu yöntem, yüksek mahkeme hâkimleri ile baş kontrolör ve 
müfettişlere uygulanan yöntemle aynıdır (Arslan, 1986: 159). Ayrıca Kraliçe, 
ombudsmanın saglık sorunlarının görevi devam ettirmesine engel oldugu kanaatine 
varırsa, emeklilik yaşını beklemeden görevden alabilir (Erhürman, 2001: 417). Bunların 
yanında komiser, kendi isteği ve kraliçenin onayıyla da görevinden ayrılabilir. 
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Parlamento komiseri olarak atanabilmek için herhangi bir şekil şartı yoktur. 
Kraliçe dilediği vatandaşı atayabilir. Buna tek istisna, atanacak kişi Avam Kamarası, 
Lordlar Kamarası ve İrlanda Avam Kamarası üyeleri arasından olamaz (Tezel, 2001: 
97). Parlamento komiserine ödenecek para yıllık 8600 sterlindir. Avam kamarası bu 
ücretin arttırılması kararını almaya yetkilidir. Komiserlerin aylıkları, emeklilik ve diğer 
yan ödemeleri, devlet gelirlerinden karşılanır. Komiserlikten emekli olan ve bu görevde 
en az 5 yıl çalışmış kişilere, kendi tercihlerine göre yargı mensuplarına sağlanan 
emeklilik haklarından yararlanma olanağı getirilmiştir (Özer, 1999: 60). Parlamento 
komiseri, sayıları ve hizmet şartları Hazine Bakanlığı’nca onaylanmak kaydıyla 
kendisine yeteri kadar yardımcı görevli atayabilir. Komiser, yetkilerinden bir kısmını 
görevlendirdiği personeline devredebilir. İskandinav ülkelerinde kurum teskilatında, her 
şikâyet ile şahsen ilgilenme imkânı sağlayan yeterli sayıda personel varken, ingilizler bu 
düzenlemeye uymayarak Parlamento Komiserliği Kurumunu normal devlet dairelerinin 
teşkilatlanmasına paralel örgütlemiştir. Kurumda, doksana yakın, iki-üç yıl için asli 
kurumlarından geçici görevlendirme ile buraya gelen görevliler bulunmaktadır. 
Kurumda ikinci kez görev alma, ülkede başarı ödüllendirmesi şeklinde algılanmaktadır. 

 

3.2.1.3. Çalışma Şekli 

Parlamento Komiserliği’nin (PK) faaliyet alanının, yürütme organının politik 
denetim monopolünü elinde tutan Parlamento ile yasalara uygunluğu denetleyen 
hukuksal denetim mekanizmaları arasında kalan bir alan olduğu ifade edilmektedir 
(Şengül, t.y.). Kurumun görev alanına giren kurumlar PKY’nın 4. maddesi ve 2 nolu 
ekte belirtilmiştir. Merkezi idarenin ve onlara bağlı alt idarelerin sayıldığı listede 
mahkemelere yer verilmemeiştir. PKY’nın 5. maddesi uyarınca idari fonksiyonların 
uygulanması esnasında, kanununuygulama alanı içinde bulunan kurumlar tarafından 
veya bunlar adına yapılan herhangi bir işlem ve faaliyeti inceleyebilecektir. Ülkenin dış 
ili şkileri, elçilik ve konsolosluk işlemleri, suçluların iadesi ve kaçak suçlularla ilgili 
Dışişleri Bakanı tarafından yapılan işlemler, mahkemelerde ele alınan her türlü adli ve 
cezai muameleler, spesifik hastane hizmetleri, sivil ve askeri personele ilişkin atama ve 
görevden alma gibi işlemler ile Kraliyet tarafından verilen şeref payesi, mükafat ve 
imtiyazlar görev alanı dışında bırakılmıştır. 

PKY’nın 6. maddesinde PK’ne şikayette bulunabilecek özel ve tüzel kişiler 
açıklanırken, başvuruda bulunamayacaklar ortaya konmuş ve bu maddede sayılanlar 
haricinde kalan kişilere başvurma hakkı vermiştir. Şikayette bulunamayacak olan kişiler 
şunlardır: 

1-Kamu hizmeti görmek amacıyla kurulmuş mahalli otorite ve hükümetler; 

2-Üyeleri Kraliçe, Bakanlar, hükümet kurumları, İskoç bakanlar, Birinci 
Bakanlar, İskoç Başsavcısı tarafından atananlar veya gelirleri kısmen veya tamamen 
Parlamento tarafından sağlanan kurum ve kuruluşlar. 

Şikayetin mutlaka haksızlığa uğrayan kişi tarafından yapılması gerekmektedir. 
Şikayetçinin İngiltere’de yerleşim yerine sahip olması veya ölmüş ise öldüğü esnada 
yerleşik olması gerekmektedir. 

PK Fransa’dakine benzer şekilde doğrudan doğruya vatandaşlardan gelen 
şikayet başvurularıı kabuledememekte ve resen soruşturma yapamamaktadır. Şikayetin 
kişiler tarafında yazılı olrak Avam Kamarası üyelerinden herhangi birisine yapılması ve 
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başvuruda konunun PK’ne iletilmesi talebine yer verilmelidir. Lordlar Kamarası 
üyelerine şikayet yapılamamaktadır. Başvuru ücretsizdir. Sistemde milletvekilinin 
şikayeti bizzat kendisinin araştirmasına da imkan tanımaktadır. Ancak milletvekilinin 
uygun görmesi halinde başvuru kuruma iletilecektir. 

Şikayetçi başvurusunda idarenin kötü işleyişi sonucunda haksızlığa uğradığını 
ileri sürmelidir. Kötü yönetim olarak da “tarafgirlik, ihmal, dikkatsizlik, gecikmeye 
neden olmak, ehliyetsizlik, keyfilik, ahlak bozukluğu” gibi hususlar örnek gösterilmiştir 
(Arslan, 1986: 162). Soruşturma gizli olarak yapılmktadır. Soruşturma sonuçları ilgili 
milletvekiline gönderilir. 

 

3.2.2. Yeni Zelanda’da Ombudsmanlık Kurumu 

Anglo-Sakson ülkeleri arasında Ombudsmanlık kurumunu ülkesine ilk önce 
ihdas eden ülke Yeni Zelandadır. Yeni Zelanda, dünyada İsveç, Finlandiya ve 
Danimarka’dan sonra Ombudsmanlık sistemini kuran dördüncü ülkedir. Aynı zamanda 
ingilizce konuşan ülkeler arasında İskandinav konseptini Westminister tipi parlamenter 
demokrasiye uyarlayan ilk ülke de Yeni Zelandadır. Sözkonusu Parlamenter sistemde 
Başbakan ve kabinenin üstünlüğü sözkonusudur (Erdoğan, 2005: 217). 

 

3.2.2.1. Tarihsel Gelişimi 

Ombudsmanlık kurumu Yeni Zelanda’da ilk kez 1962 yılında Parlamento 
Komisyonu Yasası aracılığı ile oluşturulmuştur. Kurum ilk oluşturulduğunda yetki 
alanı, merkezi hükümet hakkında vatandaşlardan gelen şikayetleri incelemekle 
sınırlıyken, 1968 yılında bu alan genişlenerek  eğitim ve hastane kurullarıyla ilgili 
şikayetleri de içermeye başlamıştır. 1975 yılında yasada düzenlenme yapılarak yeni bir 
Ombudsman Yasası kabul edilmiştir. Önceleri tek bir Ombudsman’ın varlığı kabul 
edilmişken, 1975 yasası ile biri Baş Ombudsman olmakla bu sayı ikiye çıkartılmıştır. 
Kurum ülkede “Soruşturma Komiseri” olarak ta adlandırılmaktadır. 

Baş Ombudsman, kurumun genel yönetiminden ve Ombudsman üyeleri 
arasındaki yetki dağılımının sağlanmasından sorumludur. Ancak Ombudsman 
üyelerinin kendi yetki alanları içindeki yasal güçleri eşittir. 

1982 yılında çıkan Resmi Bilgi Edinme Yasası’na göre, bakanlıklar ve merkezi 
hükümetin elindeki bilgilere vatandaşların ulaşmasından dolayı çıkan sorunlarla ilgili 
olarak da Ombudsman’a görev verilmiştir. 1987 tarihinde çıkan, Yerel Yönetim Resmi 
Bilgi Edinme ve Toplantılar Yasası’na göre de yerel yönetimler ile ilgili vatandaşların 
bilgi edinmesi konusunda Ombudsman’ın görevleri vardır. 2000 tarihli Koruma Altına 
Alınan İfşaatlar Yasası ise Ombudsman’ın, ifşaatta bulunmayı düşünen bir çalışana 
tavsiyede bulunmasını zorunlu kılmıştır (Cangir, : 436). Yine benzer şekilde 2004 tarihli 
Hükümdarlık Varlıkları Kanunu ile 1975 tarihli Ombudsman Kanunu’na ek yapılarak, 
Ombudsman tarafından Kanun kapsamında sayılan Kişisel Mahremiyet Komiseri, 
Ticaret ve Teminatlar Komitesi gibi özellili kurum ve görevlilerin de işlemlerinin, 
gelecek şikayetler doğrultusunda incelenmesini amir kılmıştır. 
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3.2.2.2. Atanması ve Statüsü 

1975 Ombudsman Kanunu’na göre birden fazla Ombudsman atanabilmektedir. 
Bunlardan birisi Baş Ombudsman sıfatıyla, kurumun idari birimlerinin yönetimi ile 
diğer Ombudsmanlara yapılacak iş dağılımı ve koordinasyondan sorumlu olacaktır. 
Ombudsman Parlamento üyesi olamaz ve Başbakanın izni dışında gelir getirici herhangi 
bir işte çalışamaz (Madde 4). Kanun’un 5.maddesine Ombudsmanın görev süresi 5 
yıldır ve tekrar atanması mümkündür. Özel durumlar hariç 72 yaşı tamamlanmış 
Ombudsman’ın görev süresi bitmiş sayılmaktadır. Ombudsman görevini yapamaz hale 
geldikte, görevini ihmal etmesi durumunda veya görevini kötüye kullandığı an 
Temsilciler Meclisi’nin teklifi ve Genel Vali’nin onayı ile görevinden alınabilir. 

Ombudsman göreve başlamadan önce tarafsız ve sadakatle çalışacağına ve 
öğrendiği bilgileri kanunsuz şekilde ifşa etmeyeceğine, Parlamento önünde yemin 
etmek zorundadır. (Madde 10) Şef Ombudsman kurumu için gerektiği kadar geçici veya 
sürekli personeli işe alabilir. 

 

3.2.2.3. Çalışma Şekli 

Yeni Zelanda Ombudsman’ı inceleme ve soruşturmaya, ya kendisine doörudan 
herhangi bir kişi tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine ya da resen 
başlayabilmektedir (Madde 13). Ombudsman’a şikayetler yazılı veya sözlü olarak 
yapılabilmektedir. Ancak sözlü oarak yapılan başvuruların en kısa sürede yazılı olarak 
da sunulması gerekmektedir.  

Ombudsman’a başvurabilecek kişiler; Yeni Zelanda vatandaşları, bu ülkede 
daimi olarak ikamet edenler, ülkeded bulunanlar, ülkede bulunan tüzel kişilikler ya da 
ülkede iş yapan benzeri firmalardır. Ombudsman Koruma Altına Alınan İfşaatlar 
Kanunu kapsamında kamu ya da özel sektör çalışanlarının işyerinde tanık olduğu kötü 
yönetim hakkında bilgi vermesi durumunda, ifşaatı koruma altına alır ve Kauni yollar 
hakkında başvurana gerekli tavsiyelerde bulunur. Kötü yönetimden kasıt, kamu malı ve 
parasının kanun dışı yollarla, yolsuzluk yaparak veya düzensiz şekilde kullanılması, 
kamu personeli tarafından görevin ihmali yada kötüye kullanılması veya suç 
işlenmesidir. 

Ombudsman kurumunda cezaevlerinde yatan mahkumların şikayetlerini 
incelemekle görevli altı personel bulunmaktadır. Ombudsman personeli ülkedeki 
cezaevlerine düzenli ziyaretler yaparak şikayetleri gerektiğinde şikayetçiden bizzat 
dinlemekte, cezaevi görevlilerine konu hakkında eğitim verebilmektedirler. 
Ombudsman ve elemanları her yıl ülkede belirlenmiş yerlere geziler yaparak 
ziyaretlerde bulunmakta ve vatandaşların şikayetlerini dinleyip, görüş alış verişinde 
bulunmaktadırlar. 

Ombudsman kendisine ulaşan tüm şikayetleri incelemek zorunda değildir. 
Şikayete ilişkin zaman aşımı söz konusu olması, şikayet konusu husustan şikayetçinin 
en az 12 ayır haberdar olması, şikayetçinin önyargılı veya suçlu olması ve şikayetçinin 
şikayet konusu ile direkt ilgisi olmaması durumlarında, Ombudsman’ın ncelemeye 
başlamaması ya da incelemeyi yarıda kesmesi mümkündür.bu durumda Ombudsman 
şikayeti incelememe sebebini şikayetçiye bildirmelidir (Madde 17). Ombudsman 
şikayeti ciddi bulması halinde, şikayete konu kurumun üst yöneicisine incelemeye 
başlayacağıı haber verir ve durumdan şikayetçiyi de haberdar eder. Kurumun ilgili 
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şahısları çağırıp yemin altında ifadesini alma hakkı da bulunmaktadır. Ombudsman’ın 
son görüşü şikayetçi aleyhine ise, durum şikayetçi ve ilgili kuruma bildirilir. Görüş 
şikayetçi lehine çıkarsa, gerekli düzeltmeleri içeren tavsiyelerden oluşan nihai görüş, 
ilgili kuruma bildirilir. Yapılan bu bildirimlerden şikayetçi de haberdar edilir. 

Ombudsman tavsiyelerini yerine getirmeyen veya kararlarını belli bir zaman 
içinde düzeltmeyen kurumlarla ilgili olarak Başbakana ve gerekli gördüğünde 
Temsilciler Meclisi’ne rapor yazabilmektedir.   

Diğer ülke uygulamalarında olduğu gibi Ombudsman Kanun’un 29. maddesi 
uyarınca her yıl hazırlayacağı raporu Temsilciler Meclisi’ne sunacaktır. Parlamento 
Ombudsman’ı denetleyecek bir denetçiyi atamak zorundadır. Bu denetçi 2001 tarihli 
Kamu Denetimi Kanunu uyarınca görevini yerine getirir ve kendisi Genel Savcı’nın hak 
ve yetkilerine sahip kılınmıştır. 

 

3.2.3. Amerika Birleşik Devletleri’nde Ombudsmanlık Kurumu 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ombudsmanlık kurumu incelendiğinde yerel 
yönetimlerde ve sivil toplum örgütlerinde Ombudsman ve benzeri oluşumların daha çok 
ilgi çektiğini söylemek mümkündür. ABD’de vatandaş hakları ile demokrasi alanında 
oldukça önemli ilerleme sağlandığından, hemen hemen her konuda Ombudsman 
örneğine rastlamak mümkün olabilmektedir. Yaşlı Ombudsmanı, Cezaevi  
Ombudsmanı, Üniversite Ombudsmanı, Çevre Ombudsmanı, Çocuk Ombudsmanı vb. 

 

3.2.3.1. Tarihsel Gelişimi 

ABD’’de 1967 yılında siyah halkın ayaklanması üzerine oluşturulan 
komisyonlar, siyah vatandaşların şikayetlerini yerel yönetimlere iletemediklerini, 
iletseler bile cevap alamadıklarını ve sorunu kendi başlarına çözmeye çalışırken, çözüm 
için yerel yönetimlerden bağımsız ayrı bir şikayetlerin çözüm mercii yaratılmasını 
önermiş ve bu kuruma örnek olarak İskandinav ülkelerindeki Ombudsmanlık kurumunu 
göstermişlerdir. 1967 yılında Kongre’ye sunulan iki kanun tasarısı ile Kongre üyelerine 
gelen şikayetleri değerlendirmek için ve düşük vergi miktarlarına ilişkin temyiz 
taleplerini değerlendirmek amacıyla Ombudsman benzeri kurumlar oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Ancak bu tasarılar kanunlaşamamıştır. 

Amerikan Asemblesi, Ekim 1967 Ulusal Kongresi’nde Ombudsman konusunu 
ele almış, eyalet ve yerel yönetimler için bu türde örgütlenmeye duyulan ihtiyacı ortaya 
koymuştur. Bu çalışmalar sayesinde ilk olarak Hawai eyaleti 30 Nisan 1967 yılında 
eyalet bazında görev yapacak Ombudsmanlık kurumu oluşturmuştur. 50 eyalet arasında 
Arizona 1996 yılında eyalet çapında Ombudsmanlık kurumunu oluşturan son eyalet 
olmuştur. 

ABD Ombudsman benzeri bir kurum oluşturulması konusunda federal 
seviyede başarısız olunurken, eyalet düzeyinde kısmen başarılı olunmuştur. ABD’de 
federal seviyede ve ülkenin bütününü kapsayan tek bir merkezi Ombudsmanlık kurumu 
oluşturulması çabalrı hep sonuçsuz kalmıştır. Bununla birlikte yine federal seviyede 
görev yapan kurumların bazılarında Ombudsman veya Ombudsman benzeri birimlere 
yer verildiği de önemli bir husus olarak karşımızda durmaktadır. Bu birimlerin bazıları 
yasal kuruluş metinlerine sahip olup, ilgili olduğu şahıs ve firmalardan aldığı şikayetleri 
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incelemekle görevlendirilmişlerdir. Bunlara örnek olarak Dahili Gelir İdaresi (Vergi 
Mükellefi Danışmanı, Gümrük İdaresi (Ticari İlişkiler Ofisi), Çevre Koruma İdaresi 
(Asbest Ombudsmanı), Federal Havacılık İdaresi (Uçak Gürültüsü Ombudsmanı) 
verilebilir. Diğerleri ise kurumun başı tarafından oluşturulan ve sadece çalışanlar 
arasında ortaya çıkan problemleri resmi olmayan biçimde çözmek amacıyla kurulan 
Ombudsman benzeri yapılardır. Enerji Bakanlığı Ombudsmanı buna örnek verilebilir. 

Bugün ABD’nin 50 eyaletinden beşinde Ombudsmanlık kurumu mevcuttur. Bu 
eyaletler kurumlarını Harvard Journal on Leislation’da öngörülen bir yasa örneğine göre 
kurmuşlardır (Babüroğlu-Hatipoğlu, 1997: 55). Burada göze çarpan önemli husus, 
Ombudsman benzeri görev yapan kurumların daha çok cezaevleri ve ıslah alanlarında 
oluşturulmasıdır. 

 

3.2.3.2. Atanması ve Statüsü 

Kamu denetçileri halktan gelen şikayetleri dinleyerek, şikayet edilen idare 
hakkında incelemelerde bulunurlar. ABD’de genelde mahkemeler ve ordu kamu 
denetçilerinin denetim kapsamları dışındadır. Bu durumun istisnası Hawaii kamu 
denetçisidir. Burada, federal hükümet denetimi altındaki ordu hariç, kamu denetçisinin 
eyalet askeri bürokratları ve kısmen de olsa yerel yönetim birimlerini denetleme yetkisi 
vardır. Diğer eyaletlerdeki kamu denetçilerinden daha geniş yetkileri olmasına karşın, 
Hawaii kamu denetçisi, valiyi, vali yardımcısını, valilik personelini, belediye başkanını, 
belediye meclisini mahkemeleri, yargıçları ve yargı organları önünde uyuşmazlık 
konusu yapılan konuları denetleyemez. Arizona kamu denetçisi ise, eyalet yönetimi, 
kamu kurumları veya bunların herhangi bir birimi tarafından vatandaşların maruz 
kaldıkları haksız uygulamaları denetlemektedir. Özel kişiler, şirketler, örgütler, federal 
ve yerel yönetimler, seçimle başa gelen memurlar ve baş danışmanlar, kolej ve 
üniversiteler, yasama meclisi ve personeli ile mahkemeler, Arizona kamu denetçisinin 
denetleyemeyeceği kişi ve kurumlardır. 

 

3.2.3.3.Çalışma Şekli 

ABD’de başvuruların şekli, eyaletlere göre farklılık göstermekle beraber, 
başvurular doğrudan Ombudsman’a yapılmaktadır (Çakmak, 2008: 65). Başvuruların 
herhangi bir aracı olmadan yapıldığı ABD’de kamu denetçileri resen harekete 
geçebilmektedirler. Bu açıdan Kamu Denetçilerinin belli bir konuda inceleme 
yapabilmesi için bu konuyla ilgili duyumlar almış olması yeterlidir (Esgün, 1996: 260). 

ABD’de kamu denetçiliğinin böylesine çeşitlenmiş olması ve daha çok spesifik 
konular için oluşturulmuş olması, şüphesiz bu ülkenin sosyo-kültürel, siyasi, idari ve 
demografik yapısından kaynaklanmaktadır. Her işte uzmanlaşmaya verilen önem, 
federatif yapı, kalabalık nüfus gibi unsurlar kurumun çeşitli şekillerde uygulanmasında 
büyük rol oynamaktadır. Adeta kamu denetçisi enflasyonunun yaşandığı ABD’de kamu 
denetçilerinin en belirgin ortak amaçları ise, yönetimin etkinliğini, verimliliğini ve 
sorumluluğunu arttırmaktır. 
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3.3. KARA AVRUPA ÜLKLER İNDE OMBUDSMANLIK UYGULAMALARI 

Kara Avrupa ülkelerinin tamamında kamu denetçiliği kurumu mevcuttur. 
Bunda Avrupa Birliği’nin, bu kurumun oluşturulmasına yönelik üye ülkelere tavsiyeleri 
de etkili olmuştur. Çalışmamızda Kara Avrupa ülkeleri arasından Fransa ve Almanya’ya 
yer verilmiştir. Fransa, idari yargı sistemine sahip bir ülkede de kamu denetçiliği 
kurumunun oluşturulabileceği ve başarılı olabileceğini göstermesi açısından önemlidir. 
Almanya ise bu kurumu, bir zamanlar tüm dünyayı tehdit eden, bu nedenle başını çok 
ağrıtan ordusunun denetlenmesi amacıyla oluşturmuştur. Alman kamu denetçiliği, 
dünyada sadece ordunun denetlenmesi amacıyla oluşturulan ilk kamu denetçiliği olması 
bakımından önem arz etmektedir. 

 

3.3.1. Fransa’da Mediyatör (Le Mediateur) 

İdarenin işlem ve eylemlerinin yargısal denetimi konusunda dünyada iki sistem 
evcuttur. Bunlardan birincisi, “yargı birliği” olarak da adlandırılan, denetimi genel yargı 
organlarına bırakan ve özellikle Anglo-Sakson ülkelerinde uygulanan sistemdir. Bir 
diğer sistem ise yürütmenin eylem ve işlemlerinden doğan hukuki uyuşmazlıkların 
genel mahkemeler yerine bu iş için özel olarak kurulmuş idare mahkemelerinde 
çözümlenmeye çalışıldığı sistemdir. “İdari yargı” adı verilen bu sistemin doğduğu yer 
olarak Fransa kabul edilmekte ve buradan Almanya, İtalya, İspanya ve Belçika gibi 
diğer kıta Avrupa ülkelerine yayıldığı belirtilmektedir.  

Fransa’da ombudsmanlık kurumu diğer ülkelerin aksine, birey hak ve 
özgürlüklerinin korunması amacıyla değil, yargısal başvuru yolları yanında ve buna ek 
olarak bireylerin bazı şikayetlerini doğrudan doğruya iletebileceği bir kurum bulunması 
ihtiyacından ortaya çıkmıştır (Gökçe, 2008: 69). 

 

3.3.1.1. Tarihsel Gelişimi 

1970’li yılların başında devlete karşı duyulan güvenin erozyona uğraması, idari 
yargı sisteminde yaşanan aksaklıklar, hukuka uygun kararların her zaman istenilen 
tatmini yaratmayabileceği sonucunu doğurmuştur (Özden, 2005: 57-58). Tüm bu 
eleştirilerin yoğunlaştığı esnada vatandaşın haklarını kötü yönetime karşı koruyacak 
parlamento ombudsmanı kurulması konusunda iki adet kanun teklifi Parlamento’ya 
sunulmuş fakat kanunlaşamamıştır. Ekim 1972 tarihinde Başbakan Messmer tarafından 
yapılan açıklama ile Fransa’da Ombudsmanlık kurumu oluşturulmasına ilişkin kanun 
teklifi verildiği duyurulmuş ve bu durum herkes için sürpriz olmustur. Parlamentoda 
kanun teklifine ilişkin yapılan görüşmelerde kurumun yapısı, görevleri, görev alanı gibi 
konularda önemli bir tartışma yapılmadığı ifade edilmektedir (Pauti, 2000: 175). 

İsveç Ombudsmanı Fransa’da da 3 Ocak 1973 tarihli Kanunla uygulama 
alanına girmiş, Le Mediatéur (Arabulucu) adı ile anılmıştır. Bu kurum 1976, 1989 ve 
1992 yıllarında bazı değişikliklerle günümüzdeki şeklini almıştır. Fransa’da 
Ombudsmanlık kurumunun kuruluşunda birey hak ve özgürlüklerinin korunması 
gereğinden çok, yargısal başvuru yolları yanında ve buna ek olarak bireylerin bazı 
şikayetlerini doğrudan doğruya iletebilecekleri bir kurumun bulunmasının yararlı 
olacağı düşüncesiydi (Mutta, 2005: 111). Arabulucu’nun kurulması için ilk öneri 
dönemin milletvekilleri Michael Ponitowski ve Andre Chandernagor tarafından yapılan 
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“ İnsan Haklarını Savunma Yüksek Komiserliği” veya “Özgürlükler İçin Yasama 
Temsilciliği” önerileridir. Fakat bu öneriler kuvvetler ayrılığına dayanan 1958 
Anayasası’na aykırı düştüğü için tepki almıştır (Gökçe, 2008: 69-70). Dönemin 
hükümeti yurttaşlarla idare arasında arabuluculuk yapmakla görevli bir “Mediatéur”u 
kuran bir yasa tasarısı hazırlattı. Tasarıya göre Mediatéur Bakanlar Kurulu 
kararnamesiyle atanacak ve sadece parlamenterlerin başvurusu ile harekete 
geçebilecekti. Arabulucu’yu kuran 1973 tarihli yasanın arkasında yatan neden de 
gerçekte idareyi daha sıkı bir denetime tabi tutmak isteyenlerle, idareyi ellerinde 
bulunduranlar arasındaki bu çatışmadır (Doğan, : 130-131). 

 

3.3.1.2. Atanması ve Statüsü 

Fransa’da kamu denetçisi genel kabulün aksine, Bakanlar Kurulu tarafından 
altı yıllık bir süre için atanır. Bu görev için atanan kişinin hukukçu olması 
gerekmemektedir. Kamu denetçisi genel olarak üst düzey kamu yönetimi ya da daha 
yüksek yargı organlarında görev almış kişiler arasından atanır. Görev süresi bittikten 
sonra tekrar seçilemez. Kamu denetçisinin seçiminde genel seçimlerle bir paralellik 
olmaması ve aynı kişinin bir daha bu göreve getirilmemesi kurumun bağımsızlığının 
sağlanılmasına yönelik düzenlemelerdendir. Ancak bağımsızlığının sağlanması için 
getirilmiş onca yasa maddesine karşılık, atanmasının tamamen yürütme organının 
tasarrufuna bırakılmış olması, kurumun bağımsızlığını tartışmalı hale getirmektedir. Bu 
durum kamu denetçiliği kurumunun esprisi ile bağdaşmamaktadır. Çünkü kamu 
denetçisi bir yönüyle yürütme organına bağlı hale gelmektedir. Fransa’da ise, kamu 
denetçilerini parlamentoların seçme geleneği eleştirilmektedir. Parlamentoda yapılan 
seçimde, politik bir eğilimin, özellikle çoğunluk partisinin etkisinin bulunacağı ileri 
sürülmektedir (Tortop, 1998: 45-46). 

Kamu denetçisinin görevinin ifası sırasında yaptığı işlemlerden dolayı veya 
söylediği sözlerden dolayı kovuşturulamaz, aramaya tabi tutulamaz, tutuklanamaz, 
mahkum edilemez; görevi çerçevesinde hiçbir kişi veya kurumdan talimat veya emir 
alamaz. Kamu denetçisi görevi süresince ek bir kamu görevi yürütemez, il genel meclisi 
ve belediye meclis üyeliğine seçilemez. Birlikte çalışacağı personeli; askeri-sivil bütün 
kamu görevlileri ve özel sektör çalışanları arasından kendisi seçebilir. Bu kişiler görev 
süreleri dolduktan sonra tekrar eski görevlerine dönebilirler. Kurumun giderleri 
başbakanlık bütçesinden karşılanmaktadır (Oytan, 1977: 620). Kamu denetçisinin görev 
süresi dolmadan görevine son verilmesi ancak; Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay 
başkanlarından oluşan ve oybirliğiyle karar vermek zorunda olan bir kurul tarafından, 
görevini yapmasına engel teşkil edecek bir durumun var olduğunun saptanmasıyla 
gerçekleşir. Bu kurul Cumhurbaşkanının çağrısı ile toplanır. Kurul kamu denetçisinin 
görevini yapmasına engel teşkil edecek bir durumu saptayabilmek için her türlü 
inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir. 

 

3.3.1.3. Çalışma Şekli 

Kurumun çalışma şekli kısmında öncelikle kuruma hangi durumlarda ve nasıl 
başvuruda bulunulabileceği konularında bilgi verildikten sonra, bu şikayetlerin 
incelenmesinin nasıl gerçeklestirildiği ve ne sekilde tamamlandığı hususlarına yer 
verilecektir. 
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Fransa’da Mediyatör görevi tektir, o da Cumhuriyet Mediyatörü’dür (Altuğ, 
2002: 108). Mediyatör’ün seçilmesi, çalışma şekli, sorumlulukları, Cumhuriyet 
Mediyatörü Kanunu ile belirlenmiştir. Ama eleştirilmi ştir de (Atay, 1999: 280). Bu 
kanuna göre Fransız Cumhuriyet Mediyatörü bağımsız bir kurumdur. Mediyatör’ün 
denetim alanına giren kurum ve kuruluşlar şunlardır: 

a) Merkezi yönetim kurumları, 

b) Yerel yönetimler; 

c) Kamu kuruluşları; 

d) Kamu hizmeti gören diğer kurumlar. 

Mediyatör, Bakanlar Kurulunun kararıyla atanır ve görev süresi altı yıldır. Bu 
süre ikinci kez yenilenemez. Mediyatör, görevini yapamaması durumunda görev süresi 
dolmadan görevinden alınabilir. 

Başvuruda bulunanın Fransa vatandaşı olması gerekmemektedir ve başvuru 
ücretsizdir. Fakat bu kişisel başvuru direkt olarak kuruma değil Parlamento üyeleri 
aracılığı ile yapılabilmektedir. Bu durum İngiltere örneğinde de böyledir. Başvuru için 
herhangi bir süre şartı ise konulmamıştır (Doğan, : 132). 

Mediyatör’e, görevi kapsamı içinde bulunan kamu kurumlarının arasında 
oluşan ihtilafın çözümü konusunda herhangi bir yetki verilmemiştir (Madde 8). 
Dolayısıyla sorunun mutlaka anılan kurumlar ve vatandaşlar arasında olması 
gerekmektedir. Vatandaşlar arası ihtilaflar ile yabancı ülkelerin yetki alanında bulunan 
sorunlar, Mediyatör’ün görev alanı dışında bırakılmıştır. Bununla birlikte Mediyatör’e, 
yabancı ülkelerdeki benzer kurumlara sorunları iletme yetkisi tanınmıştır. 

Fransa’da Ombudsman bütçesini kendi yapmakta ve çalışma arkadaşlarını da 
kendi belirlemektedir (Atak, 1994: 86). 

Arabulucu görevini yerine getirirken hiçbir makam ve kişiden emir veya 
tavsiye almaz. Bağımsızdır ve dokunulmazlığı da vardır. Ayrıca Arabulucu görevini 
yerine getirirken yaptığı işlemlerden veya söylediği sözlerinden dolayı kovuşturulamaz, 
tutuklanamaz, mahkum edilemez (Amcaoğlu, 2002: 62). Ancak Mediyatör’ün yürütme 
orgaı tarafından atanması onun bağımsızlığı üzerinde tartışma yaratmaktadır. 

Mediyatör şikayet üzerine yaptığı incelemeler esnasında bilgi almak için ilgili 
organlarla görüşme yapabilmekte, milli savunma, devlet güvenliği ve dış politika 
konuları dışında ilgili yerlerden her türlü belgeyi isteyebilmekte, incelemeleri 
tamamlamasının ardından elde ettiği sonuçları bir rapor ile ilgililere bildirmekte, ayrıca 
faaliyetlerini içeren yıllık raporları da Cumhurbaşkanı’na ve Parlamento’ya 
sunmaktadır. 

Fransa’da Mediyatör’ün yasa, tüzük ve yönetmelik değişiklikleri önerebilme 
yetkisi de vardır (Doğan, 132). Ancak idare yerine geçerek karar alamaz, idarenin 
kararlarını değiştiremez, düzeltemez. Ancak yönetime tavsiyelerde bulunur, şikayet 
üzerinde kamuoyunun dikkatini çekerek yönetim üzerinde baskı oluşturabilir 
(Amcaoğlu, 2002: 64). 
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3.3.2. Almanya’da Ombudsman 

1956 yılında yapılan bir değişiklikle Alman Anayasası’nda Parlamento 
Savunma Delegesi’nin atanması hükmü getirilmiştir. Parlamento Savunma Delegesi 
Yasası 1957 yılında kabul edilmiş ve ilk delege 1959 yılında atanmıştır. Alman 
Ombudsman’ı sivil konulardan ziyade askeri konularda da denetim yapan bir kurumdur 
(Mutta, 2005: 109). 

 

3.3.2.1. Tarihsel Gelişimi 

Almanya 1956 yılında Anayasa’ya eklenen bir madde ile parlamenter denetim 
yapısında ulusal düzeyde bir kamu denetçisi olan “Parlamento Savunma Delegesi”nin 
atanması düzenlenmiştir. Maddenin teklifini ise Hitler rejimi boyunca İsveç’te sürgende 
olan ve orada askeri kamu denetçisinin çalışmalarını yakından izleme fırsatı bulmuş 
olan Ernest Paul yapmıştır (Çakmak, 2008: 61). 

1957 yılında “Parlamento Savunma Delegesi Hakkında Yasa” çıkartılmış, 
yalnız ilk delege ancak 1959 yılında atanabilmiştir. Yalnızca ordunun denetlenmesi 
amacı ile Parlamento Savunma Delegesi’nin kurulmasıyla, ordunun sadece yürütmenin 
yetkisi ve yöneimi altında olduğu anlayışı terkedilmiş, ordunun Parlamento tarafından 
da denetlenebileceği anlayışı ortaya çıkmıştır (Vitztum, 1986: 82). Ordunun böyle bir 
denetim altına alınmak istenmesinin temelinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çok 
ciddi sıkıntılar çeken Alman halkının, artık ordunun politik bir duruşunun veya bir 
sınıfın aracı olmaması gerektiği düşünmesi yatmaktadır (Oytan, 1977: 611). 

 

3.3.2.2. Atanması ve Statüsü 

Parlamento savunma delegesi, Milli Savunma Komisyonu’nun tavsiyesi 
üzerine parlamentoda yapılan gizli oylamada salt çoğunlukla ve beş yıllık bir süre için 
seçilir. Parlamento başkanı tarafından atanır. Milletvekili seçilme ehliyeti olan ve 35 
yaşını dolduran her Alman bu göreve getirilebilir. Delegenin seçimi, genel seçimlerden 
bir yıl sonra yapılır. Delegenin kırk hukukçudan oluşan personeli vardır. Bunlar 
askerlere kendilerinin de hakları olduğunu anlatarak onları bilinçlendirmek için 
çalışırlar. Bu personel memur statüsünde olmasına karşın, kamu denetçisi bir bakan 
statüsündedir (Tortop, 1998: 42-43). Görevini yasamanın bir memuru gibi parlamento 
başkanının gözetiminde yapıyor olduğundan bağımsızlığından söz etmek güçtür 
(Büyükkaragöz, 1997: 44). 

Parlamento savunma delegesi, Milli Savunma Komisyonu’nun isteği üzerine 
parlamento başkanı tarafından görevden alınır. Almanya’da henüz sivil alanda faaliyet 
gösteren kamu denetçiliği kurumu kurulmamıştır. Onun yerine vatandaşların kötü 
yönetime karşı haklarını arayabileceği Parlamento Dilekçe Komisyonu kurulmuştur 
(Demir, 2002: 154). 

Almanya kamu denetçisi olarak bilinen parlamento savunma delegesinin 
görevleri, kurumun uygulandığı diğer ülkelere göre oldukça farklıdır. Yukarıda 
belirtildiği gibi delege, sadece askeri konularda denetim yapma yetkisine sahiptir. Bu 
bağlamda delegenin üç görevi vardır. Bunlar (Tortop, 1998: 43); 
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a) Askerlerin ve Ordu Bakanlığı memurlarının temel hak ve özgürlüklerinin 
korunmasını üzerine almak, 

b) Ordu kuvvetlerinin, parlamenter denetimi yapılırken parlamentoda hazır 
bulunmak, 

c) İnsanların sevk ve idaresinde, subaylar tarafından tutarlı ve iyi niyetli ilkelerin 
uygulanmasını sağlamaktır. 

Delege, parlamenterlerin, asker kişilerin ve basın organlarının uyarısı üzerine, 
ordunun yasal statüsünü oluşturan hak ve ödevlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını, 
ihlal edilip edilmediğini inceler. Delege Milli Savunma Bakanlığı’ndan ve diğer 
makamlardan soruşturmayla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Ancak askeri sır 
kapsamındaki dokümanlara ulaşama yetkisi yoktur. Delege haber vermeksizin askeri 
kurumları denetleyebilir. Sorumlular hakkında disiplin ve ceza kovuşturması yapabilir 
(Oytan, 1977: 612). Delege askeri işlerde parlamentonun bir memuru gibi görev 
yaptığından yetkisi parlamentonunkinden daha fazla değildir (Büyükkaragöz, 1997: 44). 

 

3.3.2.3. Çalışma Şekli 

Asker ve memurlar parlamento savunma delegesine, herhangi hiyerarşik 
kanaldan geçmeden, doğrudan başvurabilirler. Çalışmaları neticesinde sorumlu kişiler 
hakkında disiplin ve ceza kavuşturması isteyebilir. Delegenin disiplin yetkisini 
kullanması ve ordu mensupları hakkında uygulanan yargıya dair görüş ve düşünceleri, 
subay ve amirlerin davranışlarını düzeltmeye ve parlamentoyu da bu konuda gerekli 
yasal önlemleri almaya sevk eder. Delege yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmalarını 
parlamentoya bir raporla sunar (Tortop-İspir-Aykaç, 1993:184). Almanya’da ulusal 
çapta sadece ordunun denetlenmesi amacıyla tek bir kamu denetçisi olmasına karşın, üç 
eyalette de kamu denetçiliği kurumu mevcuttur. 1974 yılında Rhineland-Palatinate 
Eyaleti’nde, 1990’da Schleswing-Holstein Eyaleti’nde, 1994’te ise Mecklenburg-West 
Pomerania Eyalati’nde kamu denetçiliği büroları kurulmuştur. Ulusal çaptaki kamu 
denetçileri ile benzer özellikler taşıyan bu kamu denetçilerinin görevleri ise vatandaşla 
idare arasında arabulucu olmak ve sorunlara dostane çözüm önerileri sunmaktır. 

 

3.4. TÜRK DÜNYASI’NDA OMBUDSMANLIK KURUMU 

Türk Dünyası ülkelerinden Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyyetleri ele alınarak, bu 
ülkelerde Ombudsmanlık uygulamları açıklanacaktır. 

 

3.4.1. Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu 

Türkiye’de Ombudsman kelimesi yerine Türkçe literatürde “Kamu Denetçisi” 
kelimesi tercih edilmektedir.  Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planları’nda 
Kamu Denetçisi kullanılmış, ama bilim adamları daha çok Ombudsman kelimesini 
kulanmıştır.  
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3.4.2. Türkiye’de Ombudsman’a Duyulan İhtiyaç 

Türkiye’de kamu yönetimini denetleyen farklı denetim kurum ve kuruluşları 
vardır. Bunlar, yargı denetimi, yönetsel denetim, kurulsal denetim, parlamento denetimi, 
medya ve kamuoyu denetimi gibi farklı denetim türleridir. Bu kadar çok denetim 
mekanizması varken bir de Ombudsman denetimi ortaya çıkarmanın bir anlamı ve 
gereği yoktur şeklişnde bir sorunsal akla gelebilir. Oysa daha önce de belirtildiğimiz 
gibi Ombudsman diğer denetim mekanizmaları için bir alternatif değildir. Onların yerini 
alacak, önemini azaltacak denetim türü değildir. Kasmu denetimini bu yeni halkası, 
Türkiye’de devlet-vatandaş ili şkilerini daha da yumuşatacak, hizmet verenle hizmet alan 
arasındaki karşılıklı güveni güçlendirecek, halkın nezdinde devletin saygınlığını 
arttıracaktır.  

Türkiye’de Ombudsman’a duyulan ihtiyacın sebebi, Yargı, Yönetsel, 
Parlamento, Medya ve Kamuoyu denetimindeki aksaklıklardır.  

Yargı denetimi uygulamada yetersiz kalmaktadır. Aynı zamanda da bu yönde 
yapılan işlemlerin karmaşıklığı, pahalılığı göze çarpmaktadır (Temizel, 1997: 26-27). 

Yönetsel denetimin bir türü olan hiyerarşik denetime baktığımıuzda yönetsel 
denetimin sınırları net görünmektedir. Hiyerarşik yetki karmaşıklığa sebep verebilir. Bir 
kamu örgütü ne kadar çok personel barındırıyorsa ve o örgütte ne kadar çok alt birim 
bulunursa o kurumdaki üst yönetici alttakileri o kadar daha az tanıyacak, olayları takip 
etmekte güçlük çekecektir. Yönetsel denetimin muntazam yapılabilmesi için ast-üst  
arasında, gerek yukarıdan aşağıya gerekse aşağıdan yukarıya doğru bilgi alışverişinin 
düzenli ve sürekli devam etmesi gerekir. Bu olmadığı durumlarda hiyerarşik denetim 
yetersiz kalacaktır, ast-üst birbirinden haber alamayacaktır (Temizel, 1997: 29-30). 

Parlamento denetiminin de kendi yapısıyla ilgili nedenlerden dolayı karşılaştığı 
bazı sorunlar ve sınırlamalar bulunmaktadırlar. Bir parlamento denetimi olarak “dilekçe 
hakkını” incelediğimizde ilginç bir durum ortaya çıkar. Öncelikle Dilekçe 
Komisyonu’na gelen dilekçe sayısına bakıldığında komisyondaki üye sayısı ile baş 
edilemeyecek kadar çok dilekçe geldiği görülmektedir. Diğer bir eleştiri noktası da 
parlamenterlerin bir partiye üye olmalarından dolayı siyasi olarak özgür kararlar 
verememeleri gerçeğidir. İktidar partisinin üyesi olan milletvekilleri hükümeti zora 
sokacak, icraatlarını yanlış gösterebilecek durumlara sebep olmak istemeyecekler; bazı 
olayları görmezden gelebileceklerdir. Bazen de vardıkları sonuçlar veya aldıkları 
kararlar siyasi karar olabilnektedir. Bu da denetimin etkinliğini azaltmaktadır (İba, 
2003: 86). 

İnsanları yanlış bilinçlendirmenin arkasında medyanın rolü büyüktür. Medya, 
özellikle gazete ve televizyon, haberin hangi biçimde sunulmasının gerekli olduğunu 
belirleme gücüne ulaşmıştır ve bizlerin buna nasıl tepki göstereceğimizi de kendisi 
belirlemektedir. Medyanın bütün bu yanlış bilinçlendirmelerine karşı kamuoyu çoğu 
zaman savunmasız kalmakta ve medyanın etkisinden kurtulamamaktadır (Türköne, 
2003: 326). 

 

3.4.3. Türkiyede Ombudsmanlık Sisteminin Kurulmasına İlişkin Gelişmeler 

Ombudsman kavramının Türk hukuk literatüründe tartışılmaya başlanması 
1970'li yıllara rastlamaktadır. Kamu Denetçisi sistemi, bir mevzuat çalışması olarak ilk 
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kez 1982 Anayasasının hazırlık aşamasında gündeme gelmiştir. (Saglam, 2010: 
http://www.turkhukuksitesi.com, 2012). 

Türkiye Cumhuriyeti'nde Ombudsman benzeri bir kurumun oluşturulması 
yolunda komisyon çalışmalarının başlatılması ise 1990'lı yıllara rastlamaktadır. Bu 
yıllarda, özellikle insan hakları alanında yürütülen yoğun tartışmalar neticesinde, 
Ombudsmanın kuruluşu, önce “7. beş yıllık kalkınma planı”na alınmıştır. Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı’nda “Kamu hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması ve Kamu 
Kesiminde Ücret Adaletinin Sağlanması Projesi” kapsamında, “yönetsel usul ve 
işlemlerin basitleştirilmesi”, “şeffaflık”, “katılımcılık ve halka dönük bir yönetim 
anlayışının oluşturulması”, “denetleme kurumları ile kurumların denetleme birimlerinin 
yeniden değerlendirmesinin yapılarak performansın ölçülmesine yönelik denetim 
sistemine geçilmesi” amaçlarına değinilmektedir. Aynı Proje çerçevesinde “Yönetim-
birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde çözümü 
amacıyla; yargının katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve zaman alıcı işleyişi karşısında, 
yönetimi yargı dışında denetleyen ama yönetime de bağlı olmayan bir denetim sistemi 
ihtiyacı sonucu ortaya çıkan ve Avrupa Birliği'nin kendi bünyesinde ve üye ülkelerin 
çoğunda da bulunan halkın şikâyetleriyle ilgilenen bir Kamu Denetçisi (Ombudsman) 
sisteminin Türkiye'de kurulması...” öngörülmüştür. Plan, dönem içerisinde Kamu 
Denetçisi sisteminin kurulması amacıyla bir yasanın yürürlüğe konulacağını 
belirtmektedir. (Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı(1996-2000), DPT Yayınları, 
Ankara, s. 117-121) Daha sonra, 55. Hükümet döneminde. Adalet Bakanlığı bünyesinde 
ilk kez bir "Ombudsman Yasa Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyonu" oluşturulmuştur. 
Komisyon, taslağın hazırlık çalışmalarını, “Kamu Sözcülüğü Kanun Tasarısı Taslağı” 
adı altında, 12 Ağustos 1998 tarihinde tamamlamıştır (Erhürman, 1998: 156). Ancak bu 
taslak kanunlaşamamıştır. 

Ombudsmanlık kurumu 59. hükümet döneminde kamuoyu gündemine 5521 
sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun tasarısı ile gelmiştir. 5521 sayılı yasa Meclis’te 
kabul edilerek Cumhurbaşkanına gönderilmiş, Cumhurbaşkanı da bazı maddeleri tekrar 
görüşülmek üzere Kanunu Meclis’e geri göndermiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu 
Kanunu 5548 sayılı yasa ile mecliste tekrar kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına 
gönderilmiştir. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı ve Ana muhalefet Partisi tarafından, 
Kanunun tümünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştür. Anayasa 
Mahkemesi ise 25.12.2008 tarihli kararıyla Kanun’un tümünü iptal etmiştir. 

 

3.4.4. Türkiye’de Ombudsman Benzeri Kurumlar 

Türkiye’de Ombudsman benzeri bazı denetim kurumları bulunmaktadır. Bu 
kurumlar tamamen olmasa da bazı özellikleriyle Ombudsman’ın işleyişine benzer bir 
biçimde çalışırlar. Bunları incelemekte fayda var. 

 

3.4.4.1. Devlet Denetleme Kurulu 

Bu kurul 1981 yılında kurulan bir kurumdur. Yönetimin hukuka uygun, düzenli 
ve verimli bir biçimde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla 
kurulmuştur. Bu kuruluşun kuruluş amacı ve görevleri Anayasa’nın 108. Maddesinde 
belirtilmiştir (Özbudun, 1989: 301). DDK Cumhurbaşkanına bağlıdır ve onun 
direktifleriyle denetleme yapar (Gözübüyük, 2000: 72). DDK Cumhurbaşkanlığına 
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bağlı olması ve üyelerinin Cumhurbaşkanlığı tarafından atanması, kamu kurum ve 
kuruluşlarını denetlemesi gibi özelliklerinden dolayı Ombudsman’a benzetilen bir 
kurumdur. Üstelik tıpkı Ombudsman denetiminde olduğu gibi DDK, inceleme yaptığı 
kurumlarda bütün bilgi ve belgelere ulaşabilme gücüne sahiptir. Ombudsman’a 
benzeyen diğer bir özelliği de inceleme sonucunda ulaştığı sonucun kesin bağlayıcı 
olmamasıdır. DDK’ın Ombudsmanla benzerlikleri yanında farklı yanları da var. DDK 
doğrudan Cumhurbaşkanına bağlıyken, Ombudsman’a bireyler doğrudan 
başvurabilirler. Ombudsman, vatandaşların yönetimin eylem ve işlemlerinden 
kaynaklanan şikayetlerini en kısa zamanda incelemek ve zarar gören kişinin hakkını 
korumak amacıyla hareket ederken; DDK yönetimin hukuka uygun, düzenli ve verimli 
şekilde çalışmasını temin amacıyla faaliyet göstermektedir. Ombudsman bir çok ülkede 
silahlı kuvvetleri denetlemek hakkına sahiptir, oysa DDK’ın böyle bir yetkisi yoktur. 
DDK kimi zaman Ombudsman olarak ta ileri sürülmüştür (Eryılmaz, 1993: 94-95). 

 

3.4.4.2. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

Bu kurul Türk kamu yönetiminde yeni bir yapılanmadır. Ombudsman’ın kamu 
kurumları ve vatandaşlar arasında bir hakem rolü oynadığı ve vatandaşların 
mağduriyetini gidermeye çalıştığı şeklinde dar bir görev tanımı yaptığımızda, Etik 
Kuruylun da benzer görevler yapmayı amaçladığı görülmektedir. Bu kurulun amacı, 
kamuy görevlilerinin uyması gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap 
verebilirlik, kamu yararını gözetme gibietik davranış ilkeler berlirlemek ve uygulamayı 
gözetmektir. Kurulun yetki alanına baktığımızda Ombudsmanla bazı örtüşmelerin 
ollduğu görülmektedir. Etik Kurulun yetki alanıyla ilgili yönetmelik taslağı 
hazırlanmıştır. Yönetmelik taslağına göre görevin ifası sırasınmda; halka kötü 
davranılması, işin savsaklanması, çifte standart uygulanması, tarafgirlik yapılması 
tarzındaki davranışlar, çıkar beklentisi anlamına gelir ve etik kurallara aykırılık teşkil 
eder. Bunlara ek olarak, görevin kötüye kullanılması, kayırmacılık ve hediye alınması 
gibi konularda da yasaklamalar getirilmekte, mecburi harcamalarda, konaklama 
giderlerinde aşırıya kaçınılmaması gerektiği belirtilmektedir (Özden, 2005: 98). 

 

3.4.4.3. Tüketici Dernekleri 

Tüketici dernekleri bir bakıma Ombudsman’ın yaptığı işin bir kısmına benzer 
işler yapmaktadır. Türkiye’de Tüketici dernekleri bazı ülkelerdeki tüketici 
Ombudsman’ının yaptığı işlerin aynısını yapmakta, benzer şekilde çalışmaktadır (Altuğ, 
2002: 77). Tüketici dernekleri, vatandaşları konferans, toplantı, televizyon ve radyo 
programları, gazete ve dergiler, broşürler ve benzeri vasıtalarla uyarmakta, sahip 
oldukları hakları hatırlatmaktadır. Örneğin, bir vatandaş, arızalı çıkan bir  ev ürününü 
kendi gayretleriyle üretici firmanın değiştirmesini sağlayamadğı zaman tüketici 
derneklerine başvurabilmektedir. Bu derneklerin hukuki bilgileriyle baş edemeyen 
üreticiler, ürünü yenisi ile değiştirmektedirler. Bu özellikleriyle tüketici dernekleri, 
diğer ülkelerdeki tüketici Ombudsman’ını andırmaktadır. Türkiye’de bir Ombudsman 
kurulduğu taktirde, tüketici derneklerinin yapacağı görevlerin bazılarını devralacak ve 
bu derneklere her konuda destek sağlayabilecektir. Gerekirse ayrı bir tüketici 
Ombudsman’ının kurulması için bu derneklerle işbirliğine gidilebilecek, gereken 
altyapının kurulmasında bu derneklerden yararlanılabilecektir. 
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3.4.4.4. Ekonomik ve Sosyal Konsey 

Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik ve sosyal politikaalrın 
oluşturulmasında toplumsal uzlaşma ve işbirliği sağlamak, sürekli ve kalıcı bir ortam 
yaratarak istişari mahiyette ortak görüş belirlemek amacıyla 1995 yılında Başbakanlık 
Genelgesiyle oluşturulmuştur. Konseyin Ombudsman’a benzeyen en büyük özelliği, 
arabuluculuk rolü üstlenmesi ve aldığı kararların bağlayıcı olmamasıdır. Konsey’in 
görüş, öneri ve raporları hukuken bağlayıcı değildir. Bu yüzden bunların sunulacağı 
makamlar olarak hükümet ve yasama organı, bunları aynen benimsemek zorunda 
değildir. Ancak bu makamlar, gerek kamuoyunun ve gerekse sosyal tarafların baskısı 
altında, Konsey kararlarını göz önünde bulundurmak zorunda kalacaktır (Özden, 2005: 
100). 

 

3.4.4.5. Gazetelerdeki Okur Köşeleri 

Gazetelerin okur köşeleri yönetimin aksayan yönleriyle ilgili olarak ciddi 
yayınlar yapmaktadır. Okuyucuylar, bu köşelere yeni aldıkları ürünlerle ilgili 
şikayetlerden, herhangi bir kamu kuruluşu ile ilgili şikayetlere varıncaya kadar çok 
geniş bir yelpazede şikayette bulunmaktadırlar. Okur temsilcisi, kendisine ulaşan 
şikayetleri incelemekte, medyanın gücünü kullanarak bazen çok önemli neticeler 
kaydetmektedir. Bazen kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla vatandaşlar arasında bir 
köprü ve arabulucu rolü oynamaktadırlar (Özden, 2005: 101). Bu özellikleriyle okur 
temsilcileri Ombudsman’a, özellikle de basın Ombudsman’ına benzetilebilir. Fakat 
unutulmamalıdır ki okur temsilcisi bir devlet kurumunda veya özel sektör kuruluşunda 
herhangi bir araştırma yapma, denetleme yetkisine sahip değildir. Okur temsilcisinin 
dikkat etmesi gereken bir nokta da okuyucudan gelen şikayetleri incelemesi 
gerektiğidir. Okur bazen yanılabilir ve yanıltabilir. Olayın kendine bakan yönüyle 
kendini haklı, karşı tarafı ise tamamen haksız bulabilir. Okur temsilcisi konuyu enine 
boyuna araştırmalı, okurun gönderdiği bilgi ile yetinmemelidir. Okur temsilcini yaptığı 
inmceleme resmi olmayan bir faaliyettir. Temsilci, elindeki bütün medya gücünü 
kulklanarak resmi olmayan bilgilere ulaşabilir. Neticede de elde ettiği bulguların hiçbir 
bağlayıcılığı yoktur. Ancak medyanı gücünü suistimal etmeden, araştırmasını nezaket 
daireleri ve resmi üsluba uygun bir tarzda yaparsa ve elde ettiği neticeyi yine uygun bir 
biçimde kamuoyuna arzederse Ombudsman’ın görevine benzer bir iş yapmış olabilir. 

 

3.4.5. Türkiye İçin Bir Ombudsman Modeli Önerisi (Kamu Hakemi) 

Türkiye’de ombudsman’ın yargının alternatifi olarak görülmemesi 
gerekmektedir. Bunun için de öncelikle sistemin yapılacak bir anayasa değişikli ği ile 
hukuki termellerinin oluşturulması sağlanmalıdır. 

Yalnız, ombudsmanın her zaman idarenin karşısında olmadığı ve kimi 
uygulamalarda yalnızca vatandaşlara açık bir yol olmadığı da hatırda tutularak önünde 
“vatandaş…” olan adlandırmaların iyi düşünülmesi gerekmektedir. 

Kamu Hakeminin bütün ombudsmanların ortak, olmazsa olmaz özelliği olan 
bağımsız statüye sahip kılınması gerekmektedir. Bu bağıumsızlık yönetime olduğu 
kadar kendisini atayan kuruma veya kişiye karşı da olmalıdır. Bu bağımsızlık, atama ve 
görevden alınma biçimlerinden kaynaklanmaktadır. Bunun için,  kamu hakeminin 
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atanmasında hükümetler devre dışı bırakılmalı. Kamu hakemi cumhurbaşkanı tarafından 
atanmaktadır. Görev süresi 6-7 yıl olmalıdır (Avşar, 1999: 129). Bu şekilde kamu 
hakemlerinin hem göreve adaptasyon ve görevde uzmanlaşmaları, hem süre açısından 
hükümetlerin tesirinde kalmalarının önüne geçilir. Görev süresinin uzunluğu da ve 
görevin gerektirdiği tam tarafsızlık gözönüne alınarak kamu hakeminin ikinci kez 
seçimine imkan tanınmamalıdır. Zira yoğun ve manevi olarak yıpratıcı iş yükü zamanla 
kasmu hakeminin şevkinin kırıulmasını, birtakım iş ve işleyişlerin rutinleşmesini de 
beraberinde getirebilir. 

Kamu hakemi mali açıdan da tam bir özerkliğe sahip olmalıdır. Ödeneklerin 
harcanması, Sayıştay’ın hukukilik denetimi dışında hiçbir denetime tabi olmamalıdır. 
Kendi görev süresi boyunca çalıuşacağı yardımcılarını ve sekreteryasını 
oluşturabilmelidir. Kamu hakeminin de bir insan olduğu ve böyle bir yetkiyi fırsat 
olarak görebileceği de akılda tutularak, eş, dost, akraba kollamak amaçlı yardımcı ve 
sekreterya seçmesinin önüne geçilecek kurallar konulmalıdır. 

Parlamento, Yargı organı, Türk Silahlı Kuvvetleri kamu hakeminin görev alanı 
dışında bırakılmalıdır. Bunun dışında bütün kamu kurum ve kuruluşları kamu 
hakeminin denetimine açık olmalıdır. 

Hatta, yetki alanları merkezi ve yerel yönetimler olmak üzere ayrı ayrı kamu 
hakemliği kurumları oluşturulmalıdır. 

Kamu hakemi, memurların kendi özlük haklarıyla ilgili konuların da kamu 
hakeminin görev alanı dışında bırakıulması gerekmektedir. Bu şekilde hem kamu 
hakeminin iş yükünün azaltılması, hem yeni bir “torpil” müessessesinin oluşturulması 
önlenmiş olacaktır. Kamu personelinin çalıştığı kurumda kendisine özlük haklarından, 
tayin, terfi ve atama ve nakillerinden dolayı hasksızlık iddialarını götüreceği yer İdari 
yargıdır (Avşar, 1999: 130). 

Kamu hakeminin müdahelke edemeyeceği bir diğer konu da yargıya intikal 
etmiş ve yargılama süreci devam eden konulardır. Yargı sürecinin sonunda doğan 
tartışmalı hakim kararları da kurumun bir “temyiz mahkemesine” dönüştürülmemesi ve 
üzerindeki yükün gereksiz veya artırılmaması için inceleme, soruşturma alanı dışında 
tutulmalıdır. Böylece, vatandaşların yargıya götürdükleri kararları kamu hakemine 
getirerek bu iki kurumu karşı karşıya getirmeleri de önlenecektir. Vatandaşlar 
yönetimden doğan uyuşmazlıklarında eğer yargıya başvurmamışlarsa her zaman 
Ombudsmana başvurabilmelidirler (Temizel, 1997: 85). 

Kamu hakeminin geniş bir araştırma ve soruşturma yetkisinin bulunması 
gereklidir. Her türlü belge ve bilgiyi inceleyebilmelidir. İşlemin ,eylemin hangi organ 
tarafından yapıldığını esas almalıdır (Erhürman, 1998: 91). Yönetici ve memurları 
gerekli gördüğü hallerde sorgulama yetkisi olmalıdır. Araştırma ve soruşturmalarda 
güçlük çıkaran, savsaklayan, belge ve bilgi gizleyen veya yanıltıcı davranan kamu 
görevlilerinin yargı yoluyla cezalandırılması kuralı getirilmelidir. Kamu hakemi, bütün 
uygulanan ülkelerde olduğu gibi ancak teklif ve tavsiyelerde bulunabilmeli, bunun 
dışında suç unsuru bulduğu konularda suç duyurusunda bulunmak ve Anayasa’ya 
aykırılık durumlarında konuyu parlamentoya götürerek, sahip çıkılmasını istemek 
yetkilerine sahip olabilmelidir. Yine, yasal düzenleme gerektiren hallerle ilgili olarak 
önerilerini ve araştırma bulgularını parlamentoya götürebilme, burada anlatabilme 
imkanıuna sahip olmalıdır (Yıldırım, 1993: 89). 
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Kamu hakemi kişi hak ve özgürlüklerine saygılı olmak, özel hayatın gizliliğini 
korumak, kamu güvenliğini ve devletin yüksek çıCharlesarını zedelememek için 
gerekirse gizliliğe uyacaktır. Ancak, bu gizlilik, bürokratyizmin, alışılagerlmiş her 
önüne gelen evraka basılan “gizli” damgası çerçevesinde düşünülmemelidir. Bu 
gizlili ğin 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 kişilkeri ve 
kurumları tanımamasından ötürü umulan yararlara ulaşmada güçlük çekilir. 

Şikayetleri kabulle ilgili dilekçe şartı aranacak, ancak bunun bir parlamenter 
aracılığıylka kamu hakemine gönderilmesine gerek duyulmamalıdır. Parlamenterlere 
böyle bir görev veriklmesi hem onların iş yükünü artırabilecek, hem de bazı 
parlamenterlerin konuya hakim olamamasından veya seçmenlerinin gönlünü yapabilme 
arzusuyla veya kendisine gelen talepleri başından atma kaygısıyla olur olmaz bir çok 
şeyi kamun hakemine havale etmeleri sonucunu getirebilecektir. Dilekçelerde ad, soy 
ad, açık adres, imza şartı aranmaktadır. Şikâyetçilerin şikayet konuları ilgili varsa 
ellerindeki kanıtlara da başvurmalı ama illa kanıt göstermeleri şartı getirilmemelidir. 
Bazi uyuşmazlıklarda Ombudsmanın kendinden hareket etmesi cesaret edemeyen 
vatandaşların haklarının korunmasında yararlı olacaktır (Eroğlu, 1978: 367). 

Dilekçelerde süreye ilişkin şartlar da aranmalıdır. Aksi taktirde kamu 
hakeminin iş yükünün altından kalkamayacağı boyutlara ulaşabileceği hesaplanmalıdır. 

Kamu hakeminin incelemesinin hukuka uygunlukla sınırlı tutulmaması 
gerekmektedir. Esasen böyle bir kurumdan beklenen eylem ve işlemlerin yerindeliğinin, 
hakkaniyete uygunluğunun denetimidir (Avşar, t.y.: 133). 

Kamu hakemi, idarenin eylem ve işlemlerini hem hak ve özgürlükler, hem kötü 
yönetimin önlenmesi hem de hakkaniyet açılarından ele alabilmelidir. Türkiye’nin 
içinde bulunduğu şartlar ve kamu yönetiminin 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 müdahelesi yargı kararlarına veya yargının alanına 
girmek şeklinde olmayacaktır. 

Kötü yönetim konusunda da kamu hakeminin hükümetin kararlarına bağlı kötü 
yönetimi denetlemesi bir yerde yönetsel kararın kalitesini denetlemek anlamını 
taşıyacaktır ki, bu da hükümetle kamu hakemini karşı karşıya getirecektir. Böyle bir 
durum arzulanacak durum değildir. Kamu hakeminin hükümetin uygulamalarına 
yönelik kötü yönetim denetimi yapması sağlıklı bir denetim yöntemi olacaktır. Bu, daha 
çok kamu yönetimin hatalı eylem ve işlemlerinin denetimi ve doğurduğu kötü 
sonuçların ortadan kaldırılması amaçlı olduğu için hem arzulanır hem gerekli bir yoldur 
(Avşar, 1999: 133). 

Kamu hakeminin denetimleri sonucunda edindiği izlenimleri, vardığı kanıları, 
oluşturduğu teklif ve tavsiyeleri düzenleyeceği raporla a) ilgili kuruluşa iletmesi, b) 
müştekiye iletmesi gerekmektedir. 

İlgili kuruluş veya bakan tarafından verilen cevap hem müştekiye, hem de 
hazırlanan ana raporla birlikte TBMM’ne gönderilmelidir. 
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Yıl sonunda ayrıca tüm şikayetleri ve ele alınışlarını gösterir genel faaliyet 
raporu TBMM’ne sunulmalıdır. 

TBMM, yapacağı incelemelerle kamu denetçisinin haklı olduğu konularda 
hükümetin lakaytlığını veya sorunun giderilmemiş olduğunu tespit ederse ve gerekli 
görürse Bakanlar Kurulu veya ilgili bakan hakkında kendi denetim yollarına 
başvurabilecektir. 

TBMM’nin, yıllık faaliyetleri sonucunda yetersiz, başarısız veya hatalı 
gördüğü kamu hakemini uyarma, görevden alma yetkisi bulunacaktır. 

Kamu hakemi incelemeleri sonucunda tekliflerini ve tavsiye kararlarını, yıllık 
çalışma planlarını, faaliyet raporlarını kamuoyuna açıklama yetkisine sahip olmalıdır. 
Ayrıca, kamu hakemliği kurumunun vatandaşlarca tanınması için reklam ve halkla 
ili şkiler faaliyeti yürütebilmeli, bunun için yayınlar yapabilmeli, toplantılar, 
konferanslar, paneller tertip edebilmelidir. 

 

3.4.6. Türkiye’de Ombudsman’ın Olabilirli ği 

Bu konuda karşımıza iki konu çıkmaktadır: Hemen mi, yoksa altyapı 
oluşturduktan sonra mı? 

Hemen ombudsman kurulmalı diyenlerin görüşleri gayet açıktır. Bir hazırlık 
aşamasına gerek yoktur. Olsa olsa, halkın bu kurumun önemini benimsemesi, kavraması 
açısından bilgilendirme çalışmalarına gidilmeli ve alt yapılanma lazımsa o da bu süre 
içerisinde ele alınmalıdır (Avşar, 1999: 124). 

Altyapı oluşturulsun diyenler ise, idari yargı sistremi uygulanan Türkiye’de 
öncelikle ombudsmanın anayasal bir kuruluş olarak ortaya çıkarılmasının önemine 
işaret etmektedirler. İdari yargı sistemine rağmen, vatandaşla yönetim arasında 
yönetimin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunların çözümünde güçlükler 
yaşanan, kimi zaman sorunlara hiç çözüm bulunamayan bu ülkede ombudsmanın 
gerekliliği ortadadır (Temizel, 1997: 777). Her ne kadar idari mahkemeleri ve Danıştay 
yönetimin keyfi eylem ve işlemleri konusunda yasallık unsurunu büyük ölçüde 
sağlamakta olsa da, yönetimin eylem ve işlemlerinden yakınmaların her geçen gün 
artması ve sorunların çözüm noktasında “yasallık” 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. Ombudsman’ın varlığının 
yöneticilerin daha dikkatli tasarruflarda bulunmalarına yol açacağı ortadadır. Kısacası, 
Türkiye için ombudsmanın kamu yönetiminin kalitesini iyileştirme, artırma, vatandaşlar 
için ulaşırı ve saydam kılma; yönetimi demokratik ve katılımcı olmaya zorlama 
noktasında ve kamu yönetimine karşı vatandaşlara yeni korunbma biçimi önermesi 
açılarından sayısız yararlarının olacağını  belirtmek gerekmektedir (Avşar, 1999: 126-
127). 
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3.4.6.1. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 

Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumu; 59. hükümet döneminde kamuoyu 
gündemine 5521 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun tasarısı ile gelmiştir. 5521 
sayılı yasa Meclis’te kabul edilerek Cumhurbaşkanına gönderilmiş, Cumhurbaşkanı da 
bazı maddeleri tekrar görüşülmek üzere kanunu meclise geri göndermiştir. Kamu 
Denetçiliği Kurumu Kanunu 5548 sayılı yasa ile mecliste tekrar kabul edilerek 
Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı ve Ana muhalefet 
Partisi tarafından, Kanun’un tümünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava 
açılmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin 01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 27.10.2006 tarihli ve E. 2006/140, K. 2006/33 sayılı kararıyla söz konusu 
Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşunu düzenleyen Geçici 1. maddesinin yürürlüğü 
durdurulmuş, daha sonra Mahkeme’nin 25/12/2008 karar tarihli ve E:2006/140, 
K:2008/185 nolu, 04/04/2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
kararıyla Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun tümü oybirliğiyle iptal edilmiştir. 
Kanun’un ‘Amaç’ başlıklı 1. maddesinde; ‘’gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile 
ilgili şikâyetlerini, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen nitelikleri 
çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet 
anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden 
incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak’’ hükmü yer almakta; “Görev” 
başlıklı 9. maddesinde ise Kurumun görevi, “idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’da belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her 
türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve 
idareye önerilerde” bulunmak olarak belirlenmiştir.  

Yine Kanun’un 4. maddesinde, kurumun TBMM’ye bağlı, kamu tüzel kişili ğini 
haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara’da bulunduğu hükümleri getirilmektedir. Bu 
yönüyle kuruma tüzel kişilik verilerek bağımsızlığı sağlanmayı amaçlanmıştır. Yine; 
Kurumda, bir Başdenetçi ve en fazla on denetçi ile Genel Sekreter, uzman, uzman 
yardımcıları ve diğer personelin görev yapacağı ve Kurum’un gerekli gördüğü yerlerde 
büro açabileceği hükme bağlanmıştır. Bu yönüyle, merkezden yönetimin sakıncaları 
giderilmeye çalışılarak, Kurum daha etkin ve işlevsel hale getirilmek istenmiştir. 
Anayasa Mahkemesi’nin 5548 sayılı Kanunu iptali üzerine yukarıda aktarıldığı gibi, 
28.9.2006 günlü, 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun yürürlüğe ilişkin 
geçici 1. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 27.10.2006 tarihli kararıyla yürürlüğü 
durdurulmuş, daha sonra 25.12.2008 günlü, E. 2006/140, K. 2008/185 nolu kararla da 
Kanun’un tümü iptal edilmiştir. 

 

3.4.6.2. 2010 Anayasa Değişikli ğinde Ombudsmanlık Kurumu İle İlgili 
Düzenlemeler 

30.03.2010 tarihinde 26 maddeden oluşan Anayasa değişikli ği teklifi Türkiye 
Büyük Millet Meclis’ine sunuldu. Konumuzla ilgili olarak, teklifte Anayasa’nın 74. 
maddesinin kenar başlığının; “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma 
hakkı” olarak değiştirilmesi öngörülmüştür. Maddenin içeriği ise şu şekildedir: 
“Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği 
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Kurumu idarenin isleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. Kamu başdenetçisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye 
tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. 
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday 
için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. 
Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 
kurulusu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Bas 
denetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve 
esaslar kanunla düzenlenir.” 

a) Değişiklikle öncelikle Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi’nin 
kararında da vurguladığı üzere, anayasal bir temele dayandırılmak istenmektedir. 

b) Kurum doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bağlanarak, 
Kurumla TBMM arasında Anayasa'dan kaynaklanan doğal sayılabilecek bir 
ili şki kurulması amaçlanmaktadır. 

c) Kamu başdenetçisinin görev süresi, 5548 sayılı Kanun’daki düzenlemenin 
aksine dört yıl olarak belirlenmiş, seçimde birinci oylamadan sonra üye 
tamsayısının salt çoğunluğunu alan aday değil, ilk iki oylamada üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğunu alamayan adayın, üçüncü oylamada üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilebileceği öngörülerek, Kamu başdenetçisi 
seçiminin demokratik meşruiyet kazanması pekiştirilmeye çalışılmıştır.             

d) Nihayet, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme 
sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Bas denetçisi ve kamu denetçilerinin 
nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar(ın) Kanun’la 
düzenleneceği, belirtilerek, madde 5548 sayılı Yasa’nın iptali istemiyle dava 
açan davacıların öne sürdüğü gerekçeler dikkate alınarak düzenlenmiştir. 

 

3.4.7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyeti’nde (KKTC) Yü ksek Yönetim Denetçisi 
(Ombudsmanlık Kurumu ) 

Ülkeye özellikle Türkiye’nin küçük bir modeli olarak bakmak mümkündür. 
Konuyu 1996 KKTC Yüksek Yönetim Denetçisi Kanunu’nu temel alarak ele alacağız. 

 

3.4.7.1.Tarihsel Gelişimi 

Kıbrıs’ta Anayasa ombudsmanlık kurumunu gerekli görmesine rağmen kurum 
kamuoyunun gündemine ancak 1991 seçimleri sırasında, kuruma seçim bildirgelerine 
yer veren partiler vasıtasıyla gelmiştir. 25 Temmuz 1996 yılında Yüksek Yönetim 
Denetçisi Yasa Önergesi Resmi Gazete’de yayınlanarak 1996 yılında yürürlüğe 
girmiştir. (Bozoğlu, 2008: 75) KKTC’de Ombudsman (Yüksek Yönetim Denetçisi ) 
Yasası, Cumhuriyet Meclisinin 15–16 Temmuz 1996 tarihli birleşiminde kabul edilmiş 
ve 1997’de kuruluşunu tamamlayarak resmen göreve başlamıştır. (38/1996 Sayılı 
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası) Atanan ilk denetçi Nail Atalay oldu. 
Denetçinin belirlenmesinin ardından Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi kuruldu. 1 
daire müdürü, 3 baş denetçi, 2 denetçi kadrosu, 1 kıdemli idare memuru, 2 odacı, şoför 
ve 4 geçici personel faaliyete başladı (Amcaoğlu, 2002: 69). 
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Tarihsel süreç içinde ilginç olan bir nokta belki de dünyada birçok ülkeden 
once Ombudsman kurulusuna dair bir Kanun’un Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kabul 
edilmesidir (Erdengi, 2009: 129). İlginç olan bir diğer nokta da, bu türde bir Kanun’a 
sahip olan ülkede, daha sonra ne bir Ombudsman ataması yapılmıs ne de bu yönde bir 
kurum olusturulmus olmasıdır (Gazioğlu, 2003: 77). 

KKTC’de Türk Yönetimi Meclisi 27 Nisan 1973 tarihinde 6/1973 sayılı İdare 
Komiseri (Ombudsman) Yasası’nı kabul etmiştir. Fakat bu Kanun uygulamaya 
konulmamıştır. KKTC Kurucu Meclisi, 1985 yılında yapmış olduğu yeni Anayasa’da 
önceki 6/1973 tarihli İdari Komiseri (Ombudsman) Yasası’nda kilit öneme sahip olan 
maddelere, ki bunlar yukarıda belirtildiği üzere kurumun kuruluşu, görev ve yetki 
çerçevesine ilişkin maddelerdir, yer vermiştir. Yapılan bu işlem, Ombudsmanlık 
kurumuna verilen önemin bir kez daha ve en üst yasal belgede vurgulanmasını ve 
kuruma Anayasal bir zemin kavuşturulmasını sağlamıştır (Erdengi, 2009: 131-132). 
Anayasa’nın bu düzenlemesinden on bir yıl sonra, 15-16 Temmuz 1996 tarihlerinde 
Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülen ve kabul edilen “Yüksek Yönetim Denetçisi 
(Ombudsman) Kanunu” KKTC Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.  

 

3.4.7.2. Atanması ve Statüsü 

Anayasa’nın 114. maddesine göre Yüksek Yönetim Denetçisi; yönetimin 
herhangi bir hizmet veya eyleminin yürürlükteki mevzuata ve mahkeme kararlarına 
uygun olarak yapılıp yapılmadığını veya herhangi bir yürütsel veya yönetsel birim veya 
görevli tarafından veya onlar adına yapılan herhangi bir hizmet veya eylemi 
denetlemek, soruşturmak, yetkililere rapor sunmak veya yasada belirlenecek diğer 
görevleri yerine getirmek amacıyla, Cumhurbaşkanı’nca, Meclisin onayı ile atanır 
(Amcaoğlu, 2002: 67). Kıbrıs’ta yüksek yönetim denetçisinin atamasını üçte iki 
çoğunluk ile onaylar. Denetçinin yürütmeden bağımsız olması çok önemlidir. Ancak 
cumhurbaşkanı tarafından atanması bu bağımsızlığına gölge düşürmektedir. 

Cumhurbaşkanınca bir kişi Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak 
atandıktan sonra, konu Cumhuriyet Meclisinin onayını almak üzere Cumhuriyet Meclisi 
Başkanlığına sunulur. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına, atama işlemeni 
değerlendirmek üzere konuyu, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesine iletir. Hukuk ve Siyasi 
İşler Komitesi Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atanan kişinin, bu 
Yasanın 5’inci maddesinde öngörülen nitelikleri Raporun Genel Kurulda 
görüşülmesinden sonra sözkonusu atama işlemei Cumhuriyet Meclisinin onayına 
sunulur ve onay için üye tamsayının üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır. Gerekli çoğunluğun 
sağlanamamsı durumunda ikinci tur bir oylama yapılır ve turda onay için üye 
tamsayının salt çoğunluğu yeterlidir (http://www.cyprusconsumers.org, 2012). 

KKTC’de Ombudsmanlık kurumunun görev ve yetkileri Kıbrıs Türk Yönetimi 
Meclisi’nin 27 Nisan 1973 tarihinde kabul ettiği 6/1973 sayılı İdare Komiseri 
(Ombudsman) Yasası’na gore belirlenmiştir. İdare Komiseri, Kıbrıs Türk Yönetimi 
Meclisi’nin onayını almak kosuluyla “Başkan” (Cumhurbaşkanı Muavini ve Kıbrıs 
Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı) tarafından atanır. Komiser doğrudan Başkana 
bağlı olarak çalışır. Görev süresi altı yıl olup, önceden Başkan tarafından görevden 
alınabilir. Meclis üyeliği için aranan şartlar Komiser için de aranmaktadır. Kurumlar ve 
memurlar tarafından yerine getirilen iş ve işlemlerin, İdari Mevzuat tarafından kabul 
edilmis prensiplere ve mahkeme kararlarına uygunluğunu incelemek İdare Komiseri’nin 
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görevleri arasında sayılmıştır. Ülkenin savunma, güvenlik ve dış politikası kapsamında 
yapılan eylemler ile soruşturma ve kovuşturması gibi adli makamlar tarafından 
yürütülen işler, Komiserin yetki alanı dışında bulunmaktadır.  

Komiser Başkanın emri veya Yürütme Kurulu veya Meclis Üyesi veya Kıbrıs 
Türk Yönetimi Başsavcısı’nın teklifi veya vatandaşların yazılı başvurusu üzerine 
harekete geçer. Vatandaşlar şikayet konusu ettikleri olayı öğrendikleri tarihten itibaren 
en geç altı ay içinde Komisere başvurmak zorundadırlar. Her altı ayda bir Komiser 
tarafından hazırlanan rapor, Başkan’a sunulur. Başkan raporu Kıbrıs Türk Yönetim 
Meclisi’ne sunar (http://www.cyprusconsumers.org, 2012). 

1996 tarihli Kanun’un ‘‘Ombudsman’ın Görev ve Yetkileri’’ başlıklı 9. 
maddesine göre İdare Komiseri’nin görev ve yetkileri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürütme ve yönetsel yetkisi olan organ, 
makam, teşkilat, kamu kurum ve kuruluşlarının veya kişinin Anayasa'da ve bu 
Yasada belirtilen istisnalar dışındaki ifa etmiş oldukları hizmetlerin yürürlükteki 
mevzuata ve mahkeme kararlarına uygunluklarını ve yerindeliklerini 
denetlemek, soruşturmak ve Rapor sunmak; 

b) Yönetimin herhangi bir biriminin görev alanında olan bir hizmetin yerine 
getirilip getirilmediğinin takibini yapmak ve ilgili birimden yerine getirilmeyen 
hizmetle ilgili gerekçeli bilgi istemek; 

c) Saptadığı yasa dışı işlerin düzeltilmesi için ilgili makamı uyarmak; 

d) Soruşturmakta olduğu konunun herhangi bir safhasında hakkında soruşturma 
açılan kamu görevlisinin görevde kalmasının sakıncalı olacağı kanaatinde 
olması halinde, ilgili kamu görevlisinin geçici olarak görevinden alınmasını 
Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan talep etmek. 

 

3.4.7.3. Çalışma Şekli 

Ombudsman Kanununa göre; Ombudsman kendisine intikal eden başvurular ya 
da bizzat kendisinin başlattığı inceleme ve soruşturmalar kapsamında Bakanlar, kamu 
kurum ve kuruluşlarının idare heyeti, Başkan ve Genel Müdürleri, yönetimin bağımsız 
kuruluş başkanları, yasayla kurulmuş Komisyon ya da Komite başkanları, yasa ile 
kurulan diğer hükmi şahıs ya da teşekküller gibi devletin en üst organları ve şahısları ile 
direkt olarak temas edebilir, soruşturmakta olduğu konu hakkında yazılı veya sözlü bilgi 
ve belge sunulmasını isteyebilir. 

Kanunun 22. maddesinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere; soruşturulan kişinin 
görüşlerinin mutlaka alınması gereklidir ve bu görüşlerin düzenlenecek rapora 
eklenmesi gerekmektedir. Soruşturma sonucunda kişilerin görevini ihmal ya da 
suistimal ettiği veya başkaca bir suç işlediği kanaatine varılması halinde durum gerekli 
işlemlerin yapılması için ilgili ve yetkili merciiye iletilecektir. Ombudsmanın 
soruşturma yapması, idarenin kendisinin de soruşturma yaptırmasına mani 
olmamaktadır. Ombudsman’ın soruşturma esnasında bazı bilgileri ifşa etmesi 
yasaklanmış ve gizlilik kuralı konmuştur. Ombudsman incelemesi ve soruşturması 
sonucunda hazırladığı raporu, Kanunun 16. maddesi uyarınca, Cumhuriyet Meclisi 
Başkanlığı’na sunar. Raporun bir örneği Cumhurbaşkanlığına ve şikayette bulunan 
kişilere de gönderilir. 
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KKTC’de Ombudsman müessesesi ile ilgili toplumsal farkındalığı ortaya 
koymak için 2009 Şubat ayı itibariyle ülke genelinde olasılığa dayalı olmayan kolayda 
örnekleme  (Sekaran 2003: 276) yöntemiyle araştırma gerçekleştirilmi ştir. Araştırmada 
398 adet geçerli anketin elde edilmesi sağlanmıştır. Ombudsmana ilişkin toplumsal 
algılamayı belirlemek için sırasıyla kişisel bilgilere, ülkedeki önemli sorunlara, 
yolsuzluğun en çok gerçekleştirildi ği kurumlara, ombudsmanın tanımına ve yolsuzlukla 
mücadelede kurumlara olan güvene ilişkin beş bölümü içeren anket kullanılmıştır. 
Birinci bölümde cinsiyet, yaş, medeni hal, tahsil durumu ve meslek ile ilgili sorular 
nominal ölçüm şeklinde yer almaktadır. İkinci bölümde, ombudsmanın görev alanı 
içerisine giren yolsuzluğun sorun olarak ülkedeki önem derecesi sorgulanmaktadır. Bu 
amaç için, deneklere ülkedeki en önemli üç sorunu ifade etmeleri istenmiştir. Üçüncü 
bölümde, deneklere göre yolsuzluğun en çok gerçekleştiği 3 kurum veya kuruluş 
sorulmaktadır. Dördüncü bölümde, 5 farklı tanımlamadan deneklerin doğru tanımı bilip 
bilmedikleri sorgulanmaktadır. Son bölümde ise KKTC’deki 21 kurum ve kuruluşa 
yolsuzlukları önlemede ne ölçüde güvenilmekte olunduğu Likert ölçeğiyle etüd 
edilmektedir. Şöyle ki, 5’li ölçekteki ifadelerin puanlaması; “1: hiç güvenmiyorum”, 
2:güveniyorum, 3:kararsızım, 4:güveniyorum ve 5:kesinlikle güveniyorum” şeklinde 
yapılmıştır. 

KKTC’de yolsuzlukla mücadelede kurumlara duyulan güven derecesini 
belirlemek için deneklerin Likert ölçeğiyle yaptıkları değerlendirmelerin genel aritmetik 
ortalamasına göre en fazla güvenilen kurum veya kuruluşlar sırasıyla Sayıştay, Asker, 
Savcılık ve Mahkemelerdir .Yüksek Seçim Kurulu, Polis ve Cumhurbaşkanlığı için 
yapılan ifadeler “Tek Grup T-Testi”ne göre % 5’lik anlamlılık düyezinde 3’den farksız 
yani ne güveniyorum ne de güvenmiyorum yönünde olmuştur. Ombudsman kurumu da 
dahil olmak üzere geri kalan kurum ve kuruluşlara yolsuzlukla mücadelede Kıbrıs Türk 
halkı güvenmemektedir. 

 

3.5. AVRUPA BİRLİĞİ VE OMBUDSMANLIK KURUMU 

23.07.1952 tarihinde Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşmasıyla, daha 
çok ekonomik menfaatlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan Avrupa Birliği, zamanla 
ekonomik menfaatlerin ötesinde anlam kazanmıştır. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, 
kaliteli yönetim gibi herkesçe savunulan bu kavramlar AB’de, Avrupa Birliği 
Antlaşması’yla (Maastricht Antlaşması) ön plana çıkmıştır. 

AB tarafından yanlış uygulamalara karşı vatandaşların haklarını korumak için 
7 Şubat 1992‘de imzalanan Maastricht antlaşması çerçevesinde Ombudsman Kurumu 
düzenlemiş, (Işıkay, 2005: 508) 1995 yılında da ilk Avrupa Ombudsmanı seçilmiştir 
(Şahin, 2004: 78). 

AB’nin ilk kamu denetçisi ise Finlandiya eski kamu denetçisi Jacob Söderman 
olmuştur. Söderman’dan sonra, 01.04.2003’te seçilen ve şu anki AB kamu denetçisi ise, 
Yunanistan’ın da ilk kamu denetçisi olan P.Nikiforos Diamandouros’tur. Diamandouros 
11.01.2005’te ikinci kez bu göreve seçilmiştir. 

AB Ombudsmanına AB üye ülkelerinin vatandaşı olan, üye ülkelerin vatandaşı 
olmasa bile o devlette ikamet eden veya kayıtlı işyeri bulunan gerçek kişiler ya da tüzel 
kişiler başvurabilmektedir (Şahin, 2004: 82). Ayrıca mektup, faks ya da e-mail yoluyla 
şikâyet iletilmekte, web sitesinden şikâyet formu da doldurulmaktadır. Ombudsmanının 
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çalışmaları sonrasında hazırlamış oldugu yıllık rapor da erişime açık olarak 
Ombudsmanın ofisinden ya da web sitesinden elde edilmektedir. Nitekim 2000 ve 2001 
yılları arasında kuruma, e-mail yoluyla 2335 kişi ulaşmıştır. Avrupa Ombudsmanı AB 
kurum ve kuruluşlarındaki yönetim bozuklularıyla ilgili şikâyetleri incelemek ve 
soruşturmakla görevlidir. Genellikle şikâyet üzerine çalışan Avrupa Ombudsmanı re’sen 
soruşturma da açabilmektedir. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birli ği Konseyi ve Avrupa 
Parlamentosu incelemeye alabileceği kurumlar arasında yer almakta iken, adli göreve 
sahip Adalet Divanı ile Asliye Mahkemesi bu yetki alanının dışında kalmaktadır. Ayrıca 
konu AB ile ilgili olsa bile ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlerle ilgili şikâyetleri ve 
de iş yerleri ya da özel kişilerle ilgili şikâyetleri inceleyememektedir. Gelen şikâyetlerin 
konusu genel olarak idari gecikmeler, şeffaflık eksikliği, bilgiye erişimin reddi, 
ayırımcılık ve kötüye kullanmayla ilgilidir. Bu anlamda Ombudsman 1995–2002 yılları 
arasında 10.000’nin üzerinde şikâyet almış, rekabet kuralından, cinsiyet ayrımına, vergi 
kosullarından, temin edilen projelere kadar birçok konuyu incelemiştir. 

Avrupa Ombudsmanının yapısı ve işlevlerini ise daha ayrıntılı bir şekilde 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Arıkan, 2007): 

a) Ombudsman yargı mercileri önündeki vakalara müdahale edemez, yargısal bir 
kararın doğruluğunu tartışamaz; 

b) Birlik kurum ve organları haricinde hiçbir kurum ya da merciin faaliyetleri 
ombudsman denetiminin konusu yapılamaz; 

c) Şikayet sahibi şikayete konu olan olayı ayrıntılı olarak tanımlar. Şikayetinin 
gizli kalmasını talep etme hakkı vardır; 

d) Şikayete dayanak oluşturan gerekçeler öğrenildikten sonra iki yıl içinde 
ombudsman’a başvurulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra ilgili kurum ya da 
organ nezdinde daha önceden gerekli idari girişimlerin yapılmış olması gerekir; 

e) Ombudsman, şikayette bulunan kişiye başka bir merciiye gitmesini tavsiye 
edebilir; 

f) Şikayetlerin ombudsmana iletilmesi idari ve yargısal yollara başvuruya ilişkin 
zaman aşımı sürelerini etkilemez; 

g) Ombudsman devam etmekte olan veya biten hukuksal prosedür nedeniyle bir 
başvuruyu kabul edilemez olarak nitelerse ya da araştırmasına son vermesi 
gerekirse daha önce başlattığı araştırmanın sonuçlarını rafa kaldırır; 

h) Ombudsman incelemeye aldığı duruma ilişkin olarak ilgili kurum ya da organı 
bilgilendirmelidir; 

i) Gizlili ği olan belgeler hariç topluluk kurum ve organları her türlü bilgiyi ve 
belgeyi vermek zorundadır; 

j) Orijinali üye ülkelerde olan gizli belgeler önceden izin alınarak edinilebilir. 
Gizlilik niteliği olsun olmasın ombudsman bu belgelerin içeriğini hiçbir şekilde 
açığa çıkaramaz; 

k) Üye ülkelerin otoriteleri, daimi temsilcileri kanalıyla ombudsman’a yasa ve 
tüzüklerinde gizli olarak adlandırılmış olmadıkça olayı aydınlatacak yardımı 
sağlamakla yükümlüdür; 
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l) Topluluk kurum ve organlarının yetkilileri ve diğer çalışanları ombudsman’ın 
talebi üzerine tanıklık yapmak durumundadır; 

m) Ombudsman’ın beklediği yardım verilmezse Avrupa Parlamentosu durumdan 
haberdar edilir; 

n) Ombudsman olayı olabildiğince çabuk çözümler, Ombudsman kötü yönetimi 
tespit ettiği zaman ilgili kurum ya da organa iletir. Kurum ya da organ üç ay 
içinde detaylı görüş bildirir; 

o) Daha sonra ombudsman AP’ye ve ilgili kuruma bir rapor sunar; 

p) Başvuruyu yapan kişiye yapılan araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verilir; 

q) Ombudsman araştırma sırasında ceza hukukuna ilişkin vakıalarla karşılaşırsa 
durumdan yetkili ulusal mercileri, Avrupa Topluluğu Üye Devletler Daimi 
Temsilciliği aracılıyla bilgilendirir; 

r) Ombudsman, Birlik vatandaşı, medeni ve siyasi haklara sahip, bağımsızlığından 
şüphe edilmeyecek kişiler arasından seçilir; 

s) Kendi ülkesindeki yüksek yargı görevlisinin sahip olması gereken şartlara sahip 
olmalıdır ya da görevin gerektirdiği bilgi ve uzmanlığı olmalıdır; 

t) Ombudsman görev aldığında ATAD önünde görevini bağımsız ve tarafsız olarak 
yapacağına, görev süresi ve sonrasında sorumluluklarına sahip çıkacağına, 
dürüst ve basiretli çalışacağına dair yemin eder; 

u) Ombudsman görev süresince kazanç getiren ya da getirmeyen, politik ya da idari 
başka bir görevde bulunamaz; 

v) Ombudsman ATAD yargıçları ile aynı statüdedir. Aynı ücret ve emeklilik 
haklarına sahiptir; 

w) Ombudsman’a yardımcı olmak üzere kendisi tarafından bir sekreterya ve bir baş 
müdür atanır; 

x) Ombudsman ile diğer çalışanlar Avrupa Topluluğunda çalışanlarla aynı kural ve 
düzenlemelere tabidir. Bütçe durumuna göre personel sayısı ayarlanmaktadır. 
Ombudsman’ın bütçesi AP genel bütçesi içindedir. 

y) Ombudsman’ın sandalyesi Avrupa Parlamentosundadır. 

z) Ombudsman görevini, çalışma döneminin sona ermesi, istifası ya da azli halinde 
bırakır. Azledilmesi hali hariç, ombudsman, yerine geçecek kişi atanana kadar 
görevde kalır. Görev dönemi bitmeden ayrılırsa geriye kalan parlamento süresi 
için görev yapmak üzere üç ay içinde yeni ombudsman atanır. 

Ombudsmanın şikâyet sürecinde izlediği yol şöyledir; öncelikle kendisine 
gelen şikâyeti ilgili kuruma iletir ve kurumun gereken düzeltmeyi yapmasını ister ve 
tavsiyelerde bulunur. Kurum gereken düzeltmeleri yaparsa sorun çözüme 
kavuşturulmuş olur. Ancak gereken düzeltmeler yapılmıyorsa, tavsiyelere uymuyorsa 
Ombudsman bu durumu Avrupa Parlamentosuna rapor eder (Özden, 2005: 82). Öte 
yandan Ombudsmanın gözlemlerine büyük önem verilmektedir. Özellikle AB kurumları 
bu konuda oldukça hassas davranmaktadır. AB Parlamentosu bu dogrultuda hareket 
etmiş ve Eylül 2001’de halka karsı nasıl davranılması gerektiği konusunda rehberlik 
etmesi ve kötü yönetimin sakıncalarını kaldırması için bir kanun kabul etmiştir. Avrupa 
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Ombudsmanı da yönetim hakkındaki şikâyetleri incelerken bu kanunu dikkate 
almaktadır. Ayrıca komisyonun gizli ve zaman alıcı prosedürleri konusunda birçok 
vatandaş tarafından gelen şikâyetler nedeniyle Ombudsman harekete geçmiş, komisyon 
da Mart 2002’de durumu düzeltmek için tedbir almıştır (Akpınar, 2006:  109). AB, 
şeffaflıgın ilkelerini ilerletmek ve bu ilkeleri korumak konusunda kurumları 
zorlamaktadır. Bu görevini de Ombudsman aracılığıyla yerine getirmektedir. 
Ombudsman da kuruluşlara, vatandaşlara vermi oldukları sözleri yerine getirmeleri 
gerektiğini sürekli hatırlatmaktadır. Ayrıca kuruluşların vermis oldukları sözlerin, 
kuruluşun günlük işlemlerine uygun olmasını sağlamaya da çalışmaktadır. AB 
tarafından hukuk devleti ve insan hakları açısından gerekli bir kurum olarak görülen 
Ombudsmanın, müktesebata göre en önemli fonksiyonu bireylerle idare arasındaki 
arabuluculuk rolünü yerine getirmeye çalışmasıdır (Şahin, 2004 : 83). Avrupa 
Ombudsmanı AB kuruluşları hakkındaki şikâyetleri incelemesine rağmen, kuruluşlarla 
olumlu çalışma ilişkisi içindedir. Kuruluşlar da problemlere yapıcı çözümler getirmek 
için Ombudsmanla daima işbirliği içindedir. Bu nedenle ilişkileri korumak için de 
düzenli görüşme ve yazışmalar yapılmaktadır. 

Hakkında AB Ombudsmanına şikayette bulunulabilecek kurum ve organlar 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa 
Toplulukları Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa 
Para Enstitüsü, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası’dır. 
(http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm, 2012). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

AZERBAYCAN CUMHUR İYYET İ İNSAN HAKLARI ÜZRE MÜVEKK İLİ 
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4.1. AZERBAYCAN’DA İNSAN HAKLARI 

Azerbaycan Anayasası’nın 12. maddesine göre, devletin başlıca amacı insan 
hak ve özgürlüklerinin temin edilmesidir. Azerbaycan devleti halk egemenliğine 
dayanan demokratik, hukuki, laik (dünyevi), üniter cumhuriyettir (Anayasa m.7). Yeni 
anayasada başkanlık sistemi kabul edilmiş ve kuvvetler arasında sert ayrıma gidilmiştir 
(Anayasa m.7). Yasama yetkisi Milli Meclis (parlamento) tarafından, yürütme yetkisi 
Devlet Başkanı tarafından, yargı yetkisi mahkemeler tarafından kullanılır.  

Azerbaycan’da insan haklarının Sovyetler öncesi dönem ve bağımsızlık 
kazandıktan sonraki dönem olarak ayrı ayrılıkta inceleyeceğiz. 

 

4.1.1. Sovyetler Dönemi Azerbaycan’da Temel Hak ve Özgürlükler 

Azerbaycan 70 yılı aşkın bir dönemde SSCB terkibinde olmuştur. Komünist 
ideolojinin kendine özgü düşünce yapısına uygun olarak yaşamın her alanında yeni 
kurumlar oluşturulmuştur. Bu sistemde iktisadi hayat tamamen devletin tekelinde 
olmuştur. Devlet komünist ideolojinin gösterdiği hedeflere ulaşmak için yalnız 
ekonomik hayatı tekeline almakla kalmamış, yaşamın diğer alanlarına da müdahalelerde 
bulunulmuştur. Manevi, kültürel ve tüm diğer insani değerler Komünist Partisinin (KP) 
çıCharlesarına yöneltilmiştir. Devletin bütün araçları KP’nin elinde olduğundan ve Parti 
hedefleri her şeyin önünde olduğundan, devlet ve parti bütünleşmesi yaşanmıştır 
(Kozlov, 1997: 68). 

Sosyalist devriminin ilk yıllarında (1917-1921) iktidarda bulunan bolşevikler, 
hukuk sisteminin eski kapitalist sistemlerde baskı aracı olduğunu ve yeni kurulacak 
komünist toplumunda gereksiz olacağını iddia etmişlerdir. O dönemin KP önderlerine 
göre, “Hukuk devletin elinde kendi iktidarını sürdürebilmek ve işçi sınıfını baskı altında 
tutabilmek için araçtır. Toplumda tek bir çatışma sınıflar arasında olan çatışmadır. 
Komünizmde zaten sınıf farkı olmadığından hukuka da gerek yoktur.” Hatta yeni iktidar 
döneminde belli bir süre her hangi hukuk sistemi olmadan ve tamamen KP iradesi ile 
verilen kararlarla yaşanmıştır. Fakat sonraki yıllarda yeni sistemin ayakta kalabilmesi 
için hukuk sisteminin zorunluluğu anlaşılmıştır (Kozlov, 1997: 93). 

SSCB döneminde KP iradesi fiili olarak yasaların önünde olduğu için Anayasa 
Hukuku Batılı devletlerde olduğu kadar ciddi önem taşımamıştır. 1935 yılında kabul 
edilen ve “Stalin Anayasası” olarak anılan SSCB Anayasası dönemin en demokratik 
anayasalarından biri olmuştur. siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel hak ve özgürlükler 
Anayasanın ilk kısmını oluşturmuştur. Haberleşme özgürlüğünden, şikayette bulunmaya 
kadar olan geniş hak ve özgürlükler halka tanınmıştır. Gerçek hayatta olanlar ise bunun 
tam tersi olmuştur. Yönetim, en küçük ihtimalle olsa bile, kendine tehlikeli bulduğu 
kişileri yargısız infaza tabi tutmuştur. Milyonlarla insan sadece akrabaları Sovyetler 
öncesinde zengin veya o dönemin saygın insan olduğu için, sisteme tehlikeli bulunarak 
ya idam edilmiş, ya da sürgün edilmiştir. Özellikle, Stalin döneminde KP üst 
yöneticilerinin iradesi yasaların çok üstünde olduğu için, Anayasada öngörülmüş hak ve 
özgürlükler önemsiz hale gelmiştir. Yasama organı olan “Âli Sovyet” yılda bir kez 
toplanarak, yine parti yöneticilerinin hazırlamış oldukları yasa taslaklarını 
onaylamaktan başka işlevi olmamıştır (Qurbanov, 2001: 38). Stalin sonrası dönemde 
rejimin bu katı tutumu hafiflemiştir. Fakat Anayasada öngörülmüş hak ve özgürlüklerin 
uygulanması için bu yeterli olmamış, baskılar yine davam etmiştir. 1978 yılında kabul 
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edilmiş SSCB’nin yeni Anayasası önceki anayasada olduğu gibi, SSCB vatandaşlarına 
dünyanın en hür ve demokratik haklara sahip insani denebilecek kadar geniş haklar 
tanınmıştır (Əkbərov, 2001: 56). Bu hakların ekonomik ve sosyal nitelikte olanlarının 
büyük bir kısmı devletin ekonomik olanaklarına bağlıdır. Ekonomini oluşturan bütün 
araçların devletin tekelinde olması ekonomik, kültürel ve sosyal nitelikli hak ve 
özgürlüklerin uygulanmasında devleti daha çok sorumluluk altına almıştır. 1970’li yıllar 
SSCB ekonomisinin güçlenmeye başladığı yıllardır. Kuşkusuz ki, kişilere tanınan hak 
ve özgürlüklerin uygulamaya konması komünist ideolojisinin gösterdiği hedefler ve KP 
çıCharlesarına ters düşmeyecek ve ona hizmet edeceği ölçüde mümkün olmuştur. 
komünist ideolojisi ve KP çıCharlesarı ile bağdaşmayan hak ve özgürlükler ise 
kapitalist Batı dünyasının içi boş sloganlarına benzetilmekteydi.  

Sovyetler döneminde Azerbaycan’ın çeşitli tarihlerde kabul edilmiş dört ayrı 
anayasası olmuştur. Bunlar 1921, 1925, 1937 ve 1978 yılı Anayasalarıdır. 1921 yılı 
Anayasası Azerbaycan’da 1918-1920 yılları arasında mevcut olmuş bağımsız 
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin bolşeviklerce devrilmesinden sonra kabul 
edilmiştir. Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti’nin 1922 yılında Sovyetler Birliği’ne 
katılması ile koşulların köklü değişmesinden ve bu nedenle1921 Anayasasının çeşitli 
konularda yetersiz kalmasından dolayı 1925 yılında yeni Anayasa kabul edilmiştir. 1937 
ve 1978 Anayasaları ise SSCB genelinde yeni anayasanın kabul edilmesinden sonra, 
ona uyum sağlamak amacıyla kabul edilmiştir (Hacızade, 2001: 10). 

 

4.1.2. Bağımsızlık Kazandıktan Sonra (1995 Anayasasıyla Getirilen Hak ve 
Özgürlükler) 

1995 Anayasası beş bölümden ve geçici hükümlerden ibarettir. Temel hak ve 
özgürlükler ikinci bölümde yer almıştır. Anayasanın kişi temel hak ve özgürlükleri 
konusunda önem verdiği başlıca prensip, herkesin doğulduğu andan itibaren 
dokunulmaz, ihlal edilmez ve ayrılmaz hak ve özgürlüklere sahip olduğu, bu hak ve 
özgürlüklerin diğer kişiler ve toplum karşısında sorumluluklar doğurduğu şeklindedir 
(Əfəndiyev, 1996: 23). Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında temel hak ve özgürlükler 
aşağıdaki kategorilere ayrılabilir (Hüseynov, 2002: 321): 

Koruyucu haklar- Kişileri topluma ve devlete karşı koruyan hak ve 
özgürlüklere koruyucu haklar denir. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında koruyucu 
haklar şunlardır: eşitlik hakkı, yaşama hakkı, özgürlük hakkı, sağlığın korunması hakkı, 
milli mensubiyet hakkı, fikri haklar, güvenli yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı, konut 
dokunulmazlığı, nikah hakkı, tatil hakkı, dinlenme hakkı, kültür hakkı, ana dilinden 
istifade hakkı, şeref ve haysiyetin korunması hakkı, fikir ve söz özgürlüğü, vicdan 
özgürlüğü, serbest toplantı özgürlüğü, vatandaşlık haklarının güvence altına alınması, 
hak ve özgürlüklerin mahkeme teminatı, yargıç önüne çıkma hakkı, basın özgürlüğü, 
yaratıcılık özgürlüğü. 

İsteme hakları- Kişinin toplumdan ve devletten isteyebileceği haklara isteme 
hakları denilmektedir. Bu kategoriye mülkiyet hakkı, çalışma hakkı, sosyal güvence 
hakkı, sağlıklı çevrede yaşama hakkı, eğitim hakkı, konut hakkı, serbest teşebbüs hakkı, 
hukuki yardım alma hakkı, siyasi sığıma hakkı, insan ve vatandaş hak ve 
özgürlüklerinin sağlanması gibi haklar dahildir. 
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Katılma hakları- Kişinin siyasi gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan 
haklara katılma hakları denir. Bunlar, siyasi hayata katılma hakkı, devlet idaresine 
katılma hakkı, seçme ve seçilme hakkı, dilekçe hakkı, birleşme hakkı, vatandaşlık hakkı 
ve diğerleridir (Kazımlı, 2004: 48). Herkes, kanun ve mahkeme önünde eşittir. Erkek ve 
kadınlar eşit hak ve özgürlüklere sahipler. Devlet, ırkına, diline, milliyetine, dinine, 
cinsiyetine, doğum yerine ve soyuna, mal varlığına, iş yerine, siyasi partilere, 
sendikalara ve diğer birliklere üyeliğine bakılmaksızın, herkesin hak ve özgürlüklerini 
güvence altına alır. Kişi hak ve özgürlüklerini yukarıdaki nedenlerle sınırlamak yasaktır. 
Anayasaya göre, herkesin yasal yollarla kendi hak ve özgürlüklerini korumak hakkı 
vardır.  

Anayasanın 27. maddesi yaşama hakkını düzenlemiştir. Devlete silahlı saldırı 
zamanı karşı tarafın askerlerini öldürmek, mahkeme hükmünü uygulamak ve yasayla 
belirlenmiş diğer haller haricinde herkesin yaşama hakkı dokunulmazdır. Herkesin 
özgürlük hakkı vardır. Özgürlük hakkı yalnız yasayla sınırlandırılabilir (tutuklama, 
hapis gibi). Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yasal yollarla bulunan herkes, özgürce 
dolaşabilir, ikamet yerini belirleyebilir ve ülkeden çıkabilir. Azerbaycan vatandaşları 
hiç bir engel olmadan vatanına dönebilir. Herkesin tehlikesiz ortamda yaşamak hukuku 
vardır. Anayasanın 31. maddesine göre, yasayla belirlenmiş haller dışında, kişinin 
yaşamına, cismine ve manevi değerlerine, mülkiyetine, saldırıda bulunmak yasaktır. 
Devlet, kişilere şahsi ve aile sırlarının korunmasına dair yasal güvence verir. Yasayla 
belirlenmiş haller dışında kişinin özel yaşamı tartışılamaz (Ələskərov, 1998: 21). Kendi 
rızası olmadan, bir kişinin özel yaşamı hakkında bilgi toplanması, biriktirilmesi ve 
kullanılması yasaktır. Bireyin yazışması, telefon konuşmaları ve diğer vasıtalarla 
ötürülen bilgilerinin sırrı yalnız bireye aittir. Devletin verdiği bu güvence yalnız yasal 
nedenlere bağlı olarak sınırlı tutulabilir (Anayasa m.32). Herkesin konut 
dokunulmazlığı hakkı vardır. Yasayla belirlenmiş haller ve mahkeme kararları dışında, 
konut dokunulmazlığı ev reisinin iradesine zıt olarak, devlet organları da dahil olmakla 
hiç kimse tarafından ihlal edilemez. Devletin özel yaşamın her safhasına müdahale 
edebildiği SSCB döneminden farklı olarak, bağımsızlık döneminde vatandaşlara bu 
hakkın tanınması büyük önem arz etmektedir (Şirəliyev-Əhmədov, 1997: 13). 

Anayasanın 34. maddesi nikah hakkını düzenlemektedir. Herkesin yasayla 
belirlenmiş yaşa geldikten sonra, aile kurmak hakkı vardır. Nikah iki tarafın da rızası 
alınarak kurulur. Hiç kimse kendi rızası olmadan nikaha zorlanamaz. Nikah ve aile 
devlet güvencesi altındadır. Koca ve karı yasa önünde eşittir. Annelik, babalık, 
çocukluk yasayla güvence altına alınmıştır. Devlet çok çocuklu ailelere maddi yardımda 
bulunmayı kendi görevi olarak belirlemiştir. Çocuklara özen göstermek, onları toplum 
için yararlı bireyler olarak büyütmek anne ve babanın borcudur. Anne ve babaya saygılı 
olmak da evlatların borcudur. 18 yaşına girmiş ve çalışma imkanı olan kişi, çalışma 
olanağı olmayan anne ve babaya bakmak zorundadır. Yani anne ve babaya bakmak 
zorunludur. Kültürel haklar anayasanın 40. maddesinde yer almıştır. Her bir vatandaşın 
kültürel yaşama katılmak, kültürel kurumlardan ve servetlerden yararlanma hukuku 
vardır. Anayasa, tarihi, kültürel ve manevi kalıtlara saygı ile yanaşmayı, özen 
göstermeyi ve korumayı vatandaşlar için zorunlu kılmıştır.  

Anayasanın 46. maddesi şeref ve haysiyetin korunmasına ili şkindir. Herkes 
kendi şeref ve haysiyetini koruma hakkına sahiptir. Kişinin şeref ve haysiyeti devlet 
tarafından korunur. Bireyin bu hakkına gölge düşüren durumlar yasaktır. Hem SSCB 
dönemindeki anayasalarda, hem de 1995 Anayasasında vicdan özgürlüğüne yer 
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verilmiştir. Herkesin vicdan özgürlüğü hakkı vardır. Kişi dine münasebetini özgürce 
belirler. Kişi her hangi dine tek başına veya cemaatle birlikte itikat eder veya hiçbir dine 
itikat etmez. Anayasa vatandaşlara dinle bağlı görüşlerini açıklamak ve yayınlamak 
hakkı tanımıştır. Dini törenler serbestçe yapılabilir. Bunun tek istisnası bu törenlerin 
kamu düzenine ve ahlaka aykırılık oluşturmasıdır. Ayrıca, dini itikat hukuk bozuntuları 
için beraat oluşturmamaktadır. Kimse milli mensubiyetine göre takip edilemez. 
Vatandaşların kendi ana dillerinden yararlanma hakları vardır ve onlar bu haklarından 
yoksun bırakılamazlar. Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Hiç kimse düşünce 
ve inancından dolayı tutuklanamaz. Irki, milli, dini ve sosyal düşmanlık doğuran 
propaganda yapılması yasaktır. 

1995 Anayasası yurttaşlara serbest toplanma özgürlüğü tanımıştır. Herkesin 
başka insanlarla birlikte, devlet organlarına önceden haber vermek koşuluyla, dinç, 
silahsız toplantılar düzenlemek hakkı vardır (Madde 49). Azerbaycan vatandaşları 
toplumun siyasal yaşamına engelsiz katılma hakkına sahipler. Bu hakkı onlar ya 
doğrudan, ya da temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirirler (Madde 54). Bireylerin devlet 
organlarında çalışmak hakkı vardır. Devlet organlarında yüksek görevlere atanacaklar 
Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Fakat, yabancı tabiiyeti olanlar da 
yasalara ters düşmediği ölçüde devlet organlarında çalışabilirler (m. 55).  

1995 Anayasası ile vatandaşlara tanınan en önemli siyasi haklardan biri, 
Anayasanın 56. maddesi ile düzenlenmiş seçim hakkıdır. Her bir Azerbaycan vatandaşı 
seçimlerde aday olmak, adaylar arasından seçim yapmak ve referanduma katılmak 
hakkına sahiptir. Mahkeme kararı ile mümeyyiz olmayanlar seçmek ve seçilmek 
hakkından yoksun bırakılabilir. Diğer taraftan askerlerin, hakemlerin, devlet 
memurlarının, dini görevlilerin, tutukluların ve yasayla belirlenmiş diğer kişilerin bu 
hakkı yasayla sınırlandırılabilir.  

Anayasada etkili başvurma hakkı 57. madde ile düzenlenmiştir. Kişiler devlet 
kurumlarına şahsen başvuruda bulunmak, şahsen ve topluca dilekçe sunmak hakkına 
sahipler. Her bir başvuruya yasayla belirlenmiş zamanda ve şekilde cevap vermek 
zorunludur. Vatandaşların devlet kurumlarının ve bu kurumlarda çalışan görevlilerin, 
yöneticilerin, siyasi partilerin, sendikaların ve diğer toplumsal örgütlerin faaliyetini 
eleştirmek hakkı vardır. Bu nedenle kişi takip edilemez. Fakat, iftira ve bühtan eleştiri 
olarak kabul edilmez ve yasal sorumluluk doğurmaktadır. Anayasadaki bu tutum ifade 
özgürlüğü bakımından tartışmalıdır. Görüş bildirilirken kullanılan ifadenin “eleştiri”, 
“iftira” veya “bühtan” olduğunun belirlenmesi filoloji tartışma doğuracaktır. Bu ise 
ifade özgürlüğüne gölge düşürebilir.  

Anayasanın 58. maddesi örgütlenme hakkını düzenlemektedir. Herkes siyasi 
parti, sendika ve diğer toplumsal örgüt kurabilir veya mevcut olanlara katılabilir. Hiç 
kimse, her hangi bir örgüte üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz. 

1995 Anayasası sosyal – ekonomik haklara geniş yer vermiştir. Bu haklar 
29.,30., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43. ve 59. maddelerde yer almıştır. 29. Madde 
mülkiyet hakkını düzenlemiştir. Herkesin mülkiyet hakkı vardır. Anayasada mülkiyetin 
hiç bir çeşidine üstünlük verilmemiştir. Bütün mülkiyet çeşitleri yasa ile koruma altına 
alınmıştır. SSCB döneminde kişilerin mülkiyet hakkı askeri düzeyde saptanmıştır. Yeni 
Anayasada bu sınırlama ortadan kaldırılmış ve özel mülkiyete ilişkin geniş 
düzenlemelere yer verilmiştir. Anayasa ile tanınmış mülkiyet hakkının özü, mülkiyet 
sahibinin tek başına veya başka insanlarla birlikte emlakten istifade etmek ve bu emlak 
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konusunda karar verebilmektir. Mülkiyet taşınır ve taşınmaz şekilde olabilir. Hiç kimse 
mahkeme kararı olmadan mülkiyet hakkından yoksun bırakılamaz. Emlakın tamamen 
müsadere edilmesine veya haczine yasa müsaide etmiyor. Devlet, yalnız adaletli fiyat 
tespit ederek, özel mülkiyeti kamulaştırabilir. Maddi mülkiyetin yanında herkesin 
entelektüel mülkiyet hakkı da vardır (Cəfərov, 2000: 38). Herkes, kendi yeteneği 
ölçüsünde, kendine serbestçe faaliyet çeşidi, meslek ve işyeri seçebilir. Hiç kimse zorla 
çalıştırılamaz. İş sözleşmelerine kendi iradesi dışında zorlanamaz. Devlet bu hakkı 
güvence altına almakla sosyal, adaletli ve refah devleti olduğunu beyan etmek 
istemiştir. Anayasada herkesin tehlikesiz ve sağlıklı çalışma şartlarında çalışmak ve 
askeri ücret altında çalıştırılmamak hakkının olduğu yer almıştır. İşsizlere sosyal yardım 
parası verilmesi, devletin görevi olarak belirlenmiştir. Anayasada yer alan sosyal- 
iktisadi haklar arasında tatil ve ücretli izin hakkı, grev hakkı, dinlenme hakkı, sosyal 
güvenlik hakkı, sağlıklı şartlar dahilinde yaşamak hakkı, sağlığın korunması hakkı, 
eğitim hakkı, konut hakkı, müteşebbislik hakkı bulunmaktadır (Kazımov, 2004: 53). 

1995 Anayasası’nda yukarıda yer alan haklara ilave olarak, modern, sivil 
toplumlarda yaygın olan başka hak ve özgürlükler de yer almıştır. Hak ve özgürlüklerin 
mahkeme güvencesi; hukuki yardım alma hakkı; mahkeme değiştirilmesinin 
yasaklanması; mahkeme kararı olmadan hiç kimsenin suçlu sayılmaması; bir suçtan 
dolayı tekrar yargılanmama; mahkemeye tekrar başvuru hakkı; hiç kimsenin akrabaları 
aleyhinde tanıklığa zorlanmaması; tutukluların hakları; tazminat hakkı; siyasi sığınma 
hakkı bu çeşit hak ve özgürlüklerdendir. 

1991’den bu güne Azerbaycan Cumhuriyeti demokratik ve hukuki devlet 
kuruculuğu yoluna adım atması insan hakları alanında mevcut standartlara uyulması 
zorunluluğunu yaratmış ve Azerbaycan bu standartların sağlanması alanında ciddi 
çalışmalar yapmaktadır. Belirtmek gerekiyor ki, Azerbaycan Cumhuriyeti insan hakları 
alanında şimdiye kadar birçok uluslararası antlaşma ve sözleşmelere taraf olmuştur ki, 
bunların sırasına 1966 Mülki ve Siyasi Haklarla ilgili Uluslararası Sözleşme, 1966 
Ekonomik, Sosyal ve kültürel Haklarla ilgili Uluslararası Düzenleme, BM’nin 1989 
Çocuk Hakları Sözleşmesi, BM’nin kadınların siyasi hakları ile ilgili 1952 Sözleşmesi, 
BM’nin Kadınlara Karşı Ayrımcılığın önlenmesine yönelik 1979 Sözleşmesi, ırk 
ayrımcılığının önlenmesine yönelik 1965 Uluslararası Sözleşmesi ve d. taraftır 
(Həsənov, 1996: 34). 

Bunlardan başka 25 Ocak 2001’de Azerbaycan Avrupa Konseyinin tam 
hukuklu üyesi olmuş ve eşzamanlı olarak Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nde 
imzalamıştır (http://www.coe.int/T/e/com/about_coe/member_states/e_az.asp, 2012). 

 

4.2. AZERBAYCAN’DA İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İNİN 
KORUNMASININ YASAL DAYANA ĞI 

Azerbaycan Anayasası’nda insan hak ve özgürlüklerinin hukuki yollarla 
korunmasını iki kısma ayırmak mümkündür: örgütsel güvenceler ve usule ilişkin 
güvenceler. Örgütsel güvencelere, hak ve özgürlüklerin mahkemece korunması (Madde 
60), hukuki yardım alma hakkı (Madde 61), tekrar başvuru hakkı (Madde 65) aittir. 
Usule ilişkin güvenceler her hangi sürece bağlı olarak uygulanmaktadır. Bağlı olunan 
mahkemenin değiştirilmemesi (Madde 62), suçsuzluk karinesi (Madde 63), aynı suçtan 
ikinci kez mahkumiyet verilmemesi (m. 64), akrabalar aleyhinde ifade vermeye 
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zorlanmamak (Madde 66) ve tutukluların hakları (Madde 67) usule ilişkin güvenceleri 
oluşturmaktadır (Huseynov, 2000: 73). 

İç hukukta insan hak ve özgürlüklerinin korunmasının örgütsel mekanizması 
genellikle 4 şekilde işlemektedir (Əkbərov, 2001: 95): 

1-Mahkemeler aracılığı ile koruma mekanizması-Mahkeme aracılığı ile hak 
ve özgürlüklerin korunması Anayasanın 125/III maddesine göre, üç yolla mümkündür: 

a) Anayasanın uygulanması- “Anayasa Mahkemesi Hakkında Kanun” çerçevesinde 
düzenlenmektedir. 

b) Hukuk usulü-Bu yolla koruma, “Hukuk Usulü Muhakeme Kanunu” ile 
mümkündür. 

c) Ceza Muhakemesi Usulü- Bu koruma usulü “Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu” 
ile düzenlenmektedir. 

2-Yürütme organları vasıtasıyla koruma mekanizması- Yürütme organları 
vasıtası ile insan hak ve özgürlüklerinin korunması, mahkeme organları ile 
kıyaslandığında ikincil nitelik taşımaktadır. Şöyle ki, yürütme organları tarafından insan 
hak ve özgürlüklerinin ihlali durumlarında bunun mahkeme tarafından düzeltilmesi 
mümkündür. Bunun aksi düşünülemez. Anayasanın 71. maddesine göre, insan hak ve 
özgürlüklerinin korunması yürütme organlarının da görevidir. Yürütme organları 
vasıtasıyla koruma mekanizmasının başlangıç noktası şikayet dilekçesidir. 
“Vatandaşların Başvurularının İncelenmesi Hakkında Kanun”la belirtilmiş süre içinde 
ilgili yürütme organı cevap vermelidir. Eğer verilmiş cevap şikayetçi tarafından yeterli 
bulunmazsa, mahkemeye gidilebilir. 

3-Uluslararası örgütler aracılığı ile koruma mekanizması- Uluslararası 
örgütler aracılığı ile insan hak ve özgürlüklerinin korunması yolları, uluslararası 
antlaşmalarla düzenlenmektedir. Uluslararası antlaşmaların Azerbaycan hukuk 
sistemindeki yer konusu ayrıca incelenmiştir. AİHS’ne Ek 11. Protokolle AİHM yargı 
yetkisinin tanınması taraf devletler için zorunlu hale getirildiğinden, AİHM’nin 
kararları, Sözleşmede yer aldığı şekliyle, Azerbaycan’da da geçerlilik kazanmaktadır. 

4-Ombudsman mekanizması (Müvekkil)- Ombudsman iç hukukta insan hak 
ve özgürlüklerinin kendine özgü yöntemlerle korunmasını sağlayan kurumdur. 
Azerbaycan’da bu kurum hakkında kanun 2001 yılında kabul edilmiştir. Bu kurum 
mahkeme sistemine dahil değil, fakat bağımsızdır. Bu kurum insan hak ve 
özgürlüklerinin ihlali ile bağlı başvuruları kabul eder ve gerekli bilgileri toplar. 
Ombudsman kendisi bir karar çıkarmaz ve topladığı bilgileri ilgili makamlara gönderir.  

 

4.3. AZERBAYCAN’DA MÜVEKK İL’ İN (OMBUDSMAN) TAR İHSEL 
GELİŞİMİ 

İnsan ve vatandaş hak ve özgürlüklerinin sağlanması ile ilgili Azerbaycan 
Cumhuriyyeti’nin BM ile ilişkilerinden doğan düzenlemeleri Azerbaycan Cumhuriyyeti 
bağımsızlık kazandıktan sonra uluslararası sistemin bir parçası ve BM’nin tam hukuklu 
bi üyesi gibi uluslararası sistemin insan hakları ile ilgili düzenlemelerini kabul ettiğini 
çeşitli düzenlemelerle beyan etmiştir. Demokrasi ve insan haklarından yoksun olan 
toplumların ve devletlerin kalkınması sözkonusu olmamaktadır (Səlimov, 2000: 19). 
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Çokasrlık tarihe sahip olan, son otuz yılda ise ün kazanarak dünyanın birçok 
bölgelerini kapsamış ve insan haklarının korunmasında görünmemiş başarılar elde etmiş 
bu fenomen-Ombudsman şimdi de Azerbaycan’da oluşturulmuştur. Artık bu kurum 
Azerbaycanın hukuki  hayatında real bir yere sahiptir (Mustafayev, 2000: 4). 

Ombudsman sistemini farklı coğrafiyaa, tarihe, siyasal kuruluşa malik olan 
ülkelerde başarıyla uygulamak mümkündür. Azerbaycan’ın sosyal, hukuki ve siyasal 
özellikleri ombudsman fikrinin ülkede onaylanması yolunda ciddi mani olmamıştır. 
Evrensel İnsan Hakları Beyennamesi 1948 yılında kabul edildikte Azerbaycan bağımsız 
devlet olmadığından ona ses verme hakkəna sahip olmamıştır. Yalnız bağımsızlığını 
kazandıktan Azerbaycan Cumhuriyyeti insan haklarına ve demokrasiye sadık kalacağını 
beyan etmiştir (İbayev, 2001: 120). 

Azerbaycan Cumhuriyyeti devlet bağımsızlığını kazandıktan sonra vatandaş 
toplumu, demokrası, laik devlet ve buna uygun insan hakları sisteminin oluşturulmasına 
yönelik işler görmüştür. Böyle bir sistemin Azerbaycan’da oluşturulması devletin 
karşısında duran en önemli görevlerden biri olmuştur (Hacızadə, 2001: 9). 

Azerbaycan Cumhuriyyeti’nde insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesine, 
onların korunmasına son devrlerde daha çok dikkat çekilmiştir. İlginin artması 
Azerbaycan’ın eşit haklara sahip üyesi gibi evrensel birliğe girerek hayatının bütün 
alanlarında islahatlar aparılmasıyla ilgilidir (ombudsman.gov.az, 2012). Bunlardan en 
önemlisi de insan haklarının korunmasıdır. İnsan haklarının korunmasını tüm 
devletlerin önemli görevi olarak düşünülerek ilk defa İnsan hakları üzre müvekkilin 
oluşturulması Azerbaycan Cumhuriyyeti’nin Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in 
imzaladığı 22 Şubat 1998 yıl tarihli “İnsan ve Vatandaş haklarının ve özgürlüklerinin 
sağlanmasıyla ilgili görülen işler hakkında” beyennamede düşünülmüştür (Əbilov, 
2001: 15). Haydar Aliyev’in 19 Haziran 1998 tarihli serencamı ile onaylanan “İnsan 
Haklarının korunmasına dair devlet programında” insan hakları üzre müvekkilin 
oluşturulması gösterilmiştir (Hacızadə, 2001: 417). 

Ombudsmanlık kurumunun oluşturulması Azerbaycan’da insan haklarının 
korunması yönende atılan addımlardan en önemlisidir. İlk defa bu kurumun 
oluşturulması Azerbaycan Cumhuriyyeti Cumhurbaşkanı’nın 28 Şubat 1998 yıl tarihli 
‘‘ İnsan ve vatandaş hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili’’ kararı ile ortaya 
çıkmıştır. Cumhurbaşkanının 18 Haziran 1998 tarihli kararıyla tekrar bu kurumun 
kurulmasına ilişkin fikir ortaya çıkmış, 28 Aralık 2001 tarihinde Azerbaycan 
Cumhuriyyeti Milli Meclisi’nde “Azerbaycan Cumhuriyyeti İnsan Hakları Üzre 
Müvekkili (Ombudsman)” ile ilgili Anayasa Kanunu tasarlanmıştır. 5 Mart 2002 yılında 
bu Kanun yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 2002 yılında Azerbaycan İnsan Hakları ile ilgili 
Ombudsman Kurumu oluşturulmuştur. Kurumun oluşturulması için Azerbaycan 
Anayasası’nda yapılan değişiklik hem BM’de hem de diğer uluslararası ve bölgesel 
düzeydeki insan hakları savunucu örgüt ve STK.lar tarafından olumlu karşılanmıştır 
(Aslanova, 2001: 83). 

Azerbaycan Cumhuriyyeti’nde ilk Ombudsman, 2 Haziran 2002 yılı tarihinde 
Cumhurbaşkanı’nın Milli Meclis’e önerdiği 3 aday arasından 111 oy  (112 oydan) 
alarak seçilmiştir. Azerbaycan’da Ombudsmanlık kurumu oluşturulurken uluslararası 
örgütlerden yardım istenmiştir. Dönemin Milli Meclis başkanı Murtuz Alesgerov, 
BM’nin yaptığı yardımın Ombudsman’ın ülke içinde faaliyet göstermesine ve 
demokrasinin gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulamıştır. Elmira Süleymanova da 
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yıllık raporunda BM’nin Gelişme Fondunun desteğiyle Şeki, Celilabad ve Guba’da 
Ombudsman’ın ilk bölgesel nümayendeliklerinin oluşturulması için çalıştığını 
bildirmiştir (Gəncəvi, 2002: 565). Ombudsman kurumu ve onun işlevi Azerbaycan için 
yeni unsur oldu ve bu kurumun çalışmalarının oluşması için özellikle UNDP’den büyük 
destek alınmıştır (Şəfiyev, 2001: 36). 

17 Eylül tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kurumun bütçesi belirlenmiş, ilk 
finans eylemleri Ekim ayından başlamıştır. Ombudsman’ın seçilmesinden 3 ay sonra, 
28 Ekim tarihinden itibaren şikayetlerin araştırılması işlemlerine başlamıştır. Kurum 
Azerbaycan’da yeni kurulduğu için, bununla ilgili herkesi bilgilendirilmeli ve diğer 
devletlerdeki bu kurumla iletişim kurulmalıydı. Buna dayanarak 2002 yılı Eylül ve 
Ekim aylarında BM’nin “Azerbaycan’da Ombudsmanın yaratılmasına ve 
Parlamento’nun bu yönde gücünün artırılmasına destek” Projesi çerçevesinde bir sıra 
seminerler geçirilmiştir. Bu seminerler ACMM tarafından tasarlanmış ve seminerlere 
milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme, Savcılık, İç İşleri Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri katılmıştır. Daha sonra 
ülkenin çeşitli bölgelerinde bu konu ile ilgili Milli Meclis üyelerinin de katıldığı 
seminerler geçirilmiştir (Qəmbərov, 2001: 49). 

Ombudsman kavramı son dönemde Azerbaycan gündeminde önemli bir yer 
tutmaya başlamıştır. Bu kurum idarenin daha iyi denetlenmesi ve insan hakları 
ihlallerinin  engellenmesi amacıyla bu gün  yaratılmak istenmektedir. Avrupa 
Konseyi’nin daimi üzvü olan Azerbaycan’da bu çerçevede Batı kurumlarından da 
Ombudsmanlık te’sisatnın yaradılması konusunda ciddi teşvik gösterilmektedir 
(Qurbanov, 2001: 39). 

Azerbaycan dünya ülkelerinin tarihi deneyiminden, Paris ilkelerinin önemli 
müddealarından yararlanarak yeni kurumunu-İnsan Hakları üzre Müvekkili 
oluşturmuştur. İnsan haklarının korunması tüm toplumu ilgilendiren konulardandır. 
(ombudsman.gov.az, 2012) Dünyanın 100’den fazla ülkesinde çeşitli adlarda, aynı 
zamanda BDT mekanında Rusiya, Moldova, Özbekistan, Ukrayna’da faaliyet gösteren 
bu kurumun Azerbaycan’da oluşturulması ülkenin Avrupa’ya entegrasyonunun, Avrupa 
hukuk alanına dahil olması önemli şart halini almııştır (İbayev, 2001: 120). 

Ülkede Ombudsmanlık kurumunun faaliyetini önemli kılan sebeplerden biri de 
vatandaşların aracsız olarak bu kuruma başvuru yapabilmesidir. Aracı olarak avukata. 
Kanun nümayendeliklerine gerek yoktur. Yol açıktır, dilekçe ile müracaat edip, 
dilekçeye bakılacağından emin olmak mümkündür. Hakları ihlal edilmiş vatandaş 
haklarını ihlal eden organlarla ilgili problemlerini serbest şekilde Müvekkil’e 
bildirmektedir. Bu, aynı zamanda vatandaşların problemlerini çözümlemek için 
yapacakları masrafları minimuma indirmekle de sonuçlanmaktadır (Şəfiyev, 2001: 101). 

Müvekkil’in oluşturulmasında mühüm bir mesele de ona verilecek adla 
ilgilidir. Ayrı ayrı ülkelerde Ombudsmanlık kurumunun milli modellerinin adları 
Ombudsman’ın ona yetkiler vermiş hükümet kolunun isteklerini temsil etmesini 
göstermektedir. (ombudsman.gov.az, 2012). 

Tartışmalar sonucu şu kanaate gelinmiştir ki, Ombudsmanlık kurumunun 
prototip gibi arbitır (Yılmaz-Mehdiyev, 2001: 149), halk koruyucusu (Məmmədov, 
www.kitabxana.org: 21.06.2003), insan hakları halk müdafaacısı (Yılmaz, 2001: 50), 
mühtesib (Abdullayeva-Əbdulvahabova, 1999: 28) veya müvekkil gibi isimler tavsiye 
edilmiştir. 
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İnsan hakları üzre Müvekkil’in dünya deneyiminde büyük yere sahip olmasına 
rağmen Azerbaycan için yeni kurumdur. Bu kurum her şeyden önce yönetimin 
faaliyetinde kanunun önemli yer kapsaması gibi değer kazanmıştır (Qəmbərov, 2001: 
46). 

 

4.4. MÜVEKK İL’ İN HUKUKSAL GÖRÜNÜMÜ 

Bu konu bağlamında müvekkilin seçilmesi, bağımsızlığı ve tarafsızlığı, sosyal-
mali ve diğer teminatları, dokunulmazlığı ele alınacaktır. 

 

4.4.1. Seçilmesi 

Azerbaycan’da Ombudsmanın seçimi post Sovyet ülkelerine nazaran farklılık 
göstermektedir. Şöyle ki, Azerbaycan parlamentosunun İnsan Hakları Üzere Müvekkil 
görevine aday belirlemek hakkı yoktur. Örneğin, Gürcistan’da Cumhurbaşkanı ile 
beraber parlamento fraksiyonları və bağımsız milletvekili grupları da aday 
belirleyebilirler. Azerbaycan’da ise adaylar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve 
Milli Meclis sadece Cumhurbaşkanı tarafından sunulmuş üç adaydan birini seçmek 
yetkisine sahiptir (Yıllık Rapor 2002). 

Müvekkil’in seçilmesi demokratik şekilde gerçekleştirilmektedir. Azerbaycan 
Cumhuriyyeti’nin İnsan Hakları ile İlgili Kanunu’na esasen (ACİHK), Müvekkil 
Cumhurbaşkanı’nın önerdiyi 3 aday arasından, 2/3 oyçoğunluğu ile (83 oy) 
seçilmektedir. Müvekkili’in seçilmesinde ACMM ve Cumhurbaşkanı önemli taraflardır 
(Madde  2.1). 

Milli Meclis Cumhurbaşkanı’nın sunduğu adayların hiç birini seçmeyebilir. Bu 
durumda sadece mevcut prosedür tekrarlanır. Ombudsman 7 yıllığına ve sadece bir 
defaya mahsus bu göreve seçilir. Müvekkil onerilen adaylarla ilgili karar veremedikte 
Cumhurbaşkanı 15 gün içinde diğer üç kişinin adaylığını ACMM’e gönderir (Madde 2). 

Görüldüyü gibi adayları önermek görevi cumhurbaşkanına aittir. ACMM’nin 
müvekkili seçememesi durumunda yeni adayları da cumhurbaşkanı belirlemektedir 
(Yıllık Rapor 2002). 

 

4.4.1.1. Müvekkil’in Seçilmesinde Aranan Şartlar 

Azerbaycan’da kimlerin müvekkil olabileceği de yine Kanuna göre 
belirlenmiştir. Müvekkil adaylarında aranan şartlar aşağıda sıralandığı gibidir (Madde 
3): 

a) Yaşı 30’dan az olmayan, üniversite eğitimi olan, insan hakları konusunda 
deneyimi olan, yüksek ahlaki değerlere sahip olan Azerbaycan Cumhuriyyeti 
vatandaşı olan kişi Müvekkil adayı olarak gösterilebilir, 

b) İkili vatandaşlığı olan, Yasama, Yürütme ve Yargı organlarından herhangi 
birinde hizmet eden, faaliyet yeteneksizliyi Yargı organları tarafından 
onaylanan, herhangi bir cinayetle ilgili suçlanan kişi Müvekkil olamaz, 

c) Siyasi faaliyette bulunan ve herhangi bir partinin üyesi olan kişi Müvekkil 
olamaz, 



 
 

86 

d) Müvekkil görevlendirildikten sonra-5 gün içinde kendi pozisyonuna uygun 
olmayan faaliyetten uzak olmalıdır. 

Halkın başvurularının kolaylaşması için müvekkilin hukuk alanında eöitim 
görmüş olması, en az 10 yıl devlet kurumlarında deneyimi olması arzuedilendir. 
Müvekkil için aranan şartlar iyice incelendiğinde bunların sadece hukuki değil, aynı 
zamanda ahlaki değerleri de kapsadığı görülmektedir (Mustafayev, 2000: 4). 

Ombudsmanlık görevine adayların önerilmesi şeffaf çekilde yapılmalı ve 
toplum bu konuda bilgilendirilmelidir (Aslanova, 2001: 120). 

 

4.4.1.2. Görev Süresi 

Azerbaycan’da Müvekkil görev süresi 7 yıl olmak üzere atanır. (Madde 4) 
Aynı kişi iki kez aday gösterilemez. Ombudsmanın bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
açısından önem taşıyabilecek bir noktadır görev süresidir. Görev süresi ile ilgili olarak 
öncelikle ombudsmanın sadece bir dönem için görev yapabilmesi ve ikinci kez aday 
gösterilememesidir. İkincisi, ombudsmanın görev süresi Parlamento’nun görev süresiyle 
aynı olmalıdır. Zira parlamento tarafından seçilen ve sorumluluğu da parlamentoya 
karşı olan ombudsmanın  parlamento süresince görev yapması hareket kabiliyeti ve 
görevini yaparken engellenmemesi için son derece önemlidir (Yıllık Rapor 2003). 

 

4.4.2. Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 

Ombudsman’ın bağımsız bir kurum olması, ombudsmanlığın olmazsa olmaz 
şartıdır. Gerçekten de, yürütmeden ve idareden bağımsız olmayan bir kurumun kamu 
üzerinde denetim uygulaması durumunda bu denetimin idari denetimden farklı bir 
denetim olarak nitelendirilmesi olanaklı olmayacaktır. İşte bu yüzden  “ombudsman 
denetimi” adı altında ayrı ve kendisine özgü bir denetimden söz edebilmek ancak 
yürütmeden ve idareden bağımsız olan bir kurum yaratmakla olanaklıdır (Erhürman, 
1975: 158-159). 

Bağımsızlık Ombudsman açısından tanımlayıcı bir unsurdur. Bu unsur 
yürütmeden ve idareden bağımsız düşünülmesi gerekir. Zira Ombudsman devlet dışında 
veya ondan bağımsız bir kurumdur. Ayrıca ombudsman, iktidardaki veya muhalefetteki 
herhangi bir partiyle ilişkide bulunmamalı, bu anlamda tarafsız bir kişilik taşımalıdır. 

Bir ombudsmanın bağımsız olabilmesi için onun atanması ve görevden 
alınmasının nitelikli çoğunlukla olması ve ombudsmanın Meclis dâhil hiç bir organa 
karşı bağımlı olmaması gerekir.  

Azerbaycan’da Ombudsmanlık kurumu bağımsızdır, yalnız Azerbaycan 
Cumhuriyeti Anayasası’na ve kanunlarına bağlı olarak çalışır. Ombudsman’ın 
bağımsızlığının güvencesi ise aşağıdakilerdir (Madde 5): 

a) Ombudsmanın değişmezliği; 

b) Ombudsmanın dokunulmazlığı; 

c) Ombudsmana maddi ve sosyal güvencelerin verilmesi; 

d) Devlet veya yerel yönetim kurumları, bu kurumların yöneticileri veya yetkili 
şahısları tarafından onun faaliyetine müdahale edilmesine izin verilmemesi. 
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Seçilme Yöntemi- Ombudsman’ın seçilme şekli kurumun bağımsızlığının 
sağlanması açısından en önemli konulardan biridir. Hiç kuşkusuz ki, yürütme organı 
tarafından veya bu ikisinen herhangi birinin etkisi altında seçilen ombudsmanın 
bunlardan bağımsız olabileceğini iddia etmek son derece güçtür. Azerbaycan’da 
müvekkil Cumhurbaşkanı’nın önermesiyle Parlamento tarafından seçilir (Madde 2). 

Görev Süresi- Müvekkil ikinci kez aday gösterilmemek üzere, bir dönemliğine 
ve 7 yıllık süre için seçilmektedir. Herşeyden önce Ombudsman’ın sadece bir dönem 
için görev yapabilmesi ve ikinci kez aynı görev için aday gösterilememesi, bu kurumun 
başında bulunacak kişinin görev süresi boyunca ikinci bir kez seçilebilmesini 
sağlayabilmek için birilerine hoşgörünmek ve yaranmak zorunda kalmaması sonucunu 
doğuracağından, bağımsızlığın ve tarafsızlığın sağlanması aşısından önemlidir. İkinci 
olarak, Müvekkil’in görev süresinin parlamentonun görev süresinden daha uzun olması, 
parlamentonun hiş olmazsa belli bir süre için kendi seçmedikleri ombudsmanlarla 
çalışmak zorunda kalmalarını sağlamak açısından olumlu etkide bulunmaktadır (Madde 
4). 

Ombudsman’ın bağımsızlığını sağlayacak bir başka koşul, onun görevden 
alınmasının nitelikli çoğunlukla olmasıdır. Bu bağlamda, Ombudsman’ın 
dokunulmazlığının anayasal güvencesi olmasına rağmen Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı’nın yazılı beyanatı üzerine Milli Meclis’in 83 milletvekilinin oyu ile 
görevinden azledilebilmektedir (Yıllık Rapor 2003). 

Kanuna esasen Müvekkil’in bağımsız kurum olarak oluşturulması, onun yetki 
süresinin 7 yıl olarak belirlenmesi (örneğin, Milli Meclis’in yetki süresinden farklı 
olarak), tüm vatandaşların direkt muracaatı için açık olmasını onun bağımsızlığının ve 
faaliyetinin başlıca teminatları olarak gösterebiliriz. Müvekkil’in yetki süreci içinde 
değişilmezliği, dokunulmazlığı, devlet, herhangi görevli kişi tarafından faaliyetine 
müdahele edilmesine yolverilmezliyi, maddi ve sosyal teminat Müvekkil’in 
bağımsızlığı, onun yetkilerinin gerçekleştirilmesinin temel şartıdır ve hatta olağanüstü 
durumun ilan edilmesi onun faaliyetini durdurmaz (Yıllık Rapor 2010). 

Bütçesi- Müvekkil’in 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. Azerbaycan Müvekkili’nin bütçesi, teşkilat ve faaliyet giderlerini karşılayacak 
düzeydedir. Müvekkil, her yıl için yapacağı işlerin masraflarına karşılık olmak üzere 
verilmesi gereken ödenek tutarını, Başkanlığa sunar. Ayrıca, Ombudsman’ın 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 sayılmaktadır (Madde 19). 

Kanuna esasen Müvekkil, değişilmezdir, dokunulmazdır, herhangı devlet veya 
yerli idare organı, görevli kişi tarafından onun faaliyetine müdahele edilmesi 
yolverilmezdir (Madde 5). Azerbaycan’da Müvekkil’in bağımsızlığı incelendiğinde 
şunları dikkate almak gerekir. 
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4.4.3. Dokunulmazlığı 

Müvekkil’in tarafsızlığını sağlayan bir unsurda dokunulmazlığının 
sağlanmasıdır. Azerbaycan Müvekkili 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 sağlanmıştır. Bu 
ombudsmana bağımsızlığını sağlayacak en önemli unsurdur. Dokunulmazlık sayesinde 
ombudsman kimseden çekinmeden, etki altında kalmadan, bağımsız ve tarafsız olarak 
görevini yerine getirmektedir (Yıllık Rapor 2003). 

Ombudsmanlık kurumunun dokunulmazlığı bu kurumun önemli özelliğidir. 
Müvekkil yetki süreci içinde dokunulmazdır. (Madde 6) Cinayet başında yakalanma 
durumu haric, tutuklanamaz ve göz altına alınamaz, onunla ilgili mahkeme kararı 
verilemez. Ama bu dokunulmazlık mutlak değildir. Eğer Müvekkil cinayet başında 
yakalanırsa bu işle ilgili cinayet soruşturması başlatılabilir. Bu durumda Müvekkil’i 
yakalayan organ 24 saat içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Baş Savcılığı’na ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Meclisi’ne durumu bildirmelidir (Yıllık Rapor 
2009). 

Müvekkil’in dokunulmazlığına yalnız Azerbaycan Cumhuriyeti Baş 
Savcılığı’nın kararına esasen Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin 83 oy 
çoğunluğuyla onaylanan görevine son verilebilir (Madde 4). 

Müvekkil’in dokunulmazlığı onun oturduğu yere, hizmet odasına, ulaşma ve 
iletişim araçlarına, şahsi mülküne ve belgelerine de aittir. (Madde 6.4) Müvekkil 
görevinden ayrıldıktan sonra görev süresindeki faaliyeti ve söğledikleri için sorumluluk 
taşımıyor. Müvekkil’in kişisel dokunulmazlığı vardır. Bu yüzden Ombudsman’a 
göreviyle ilgili soruşturma başlatılamaz. Ama kişi ciddi cinayet işlerse parlamento onu 
görevinden uzaklaştırabilir (Kazımov, 2001: 120). 

 

4.4.4. Sosyal, Mali ve Diğer Teminatları 

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi başkanının birinci yardımcısının aylık 
ücretine eşit değerde ücret alır. (Madde 16) Müvekkil askeri hizmetten ve askeri 
toplantıdan muaf tutulur. Yetki süreci içinde diplomatik pasaport verilir. Azerbaycan 
Cumhuriyyeti Meclisi tarafından belirlenmiş şekilde izne ayrılır. Müvekkil’in yetki 
süreci onun genel, özel iş sıtajına ait edilir. Müvekkil izne ayrıldığı zaman onun tedavisi 
ve dinlenmesi için iki aylık ücreti değerinde ona para teminatı verilir. Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nde Müvekkil görevinde çalışan kişi emeklilik yaşına geldikte, çalıştığı 
sereçte Müvekkil için belirlenmiş aylık ücretinin %80-i kadar emekli maaşı alır (Madde 
16.7). 

Müvekkil kanunla belirlenmiş şekilde aylık ücret almaktadır. (Madde 16.1) 
Faaliyet dönemi süresinde müvekkil için diplomatik pasaport sağlanır, kanunla 
belirlenmiş şekilde yıllık iznini kullanır (Madde 16.2). Yıllık izne çıktığında müayene 
olunması vs. için aylık ücretinin 2 katı değerinde ücret verilir (Madde 16.6). 

Olağanüstü durumlarda Müvekkil’in faaliyetini durdurmaz veya sınırlandırmaz 
(Madde 5.2). İnsan haklarıyla ilgili faaliyet gösteren bütün milli kurumlar, genel 
amaçların gerçekleştirilmesine yardım eder. Bağımsızlık bu kurumların hükümetten, 
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partilerden bağımsız olması demektir. Onlar bu kurumlara müdahele edemez. Bununla 
beraber bağımsızlık kavramı subjektif kavramdır.bu milli kurumlar gibi Ombudsman da 
kanunlar çerçevesinde belirli bağımsızlık elde eder. Her kurumun oluşturulması için 
belirli şartlara uygun olarak yapılması gerekir. Bağımsızlığın bu şekilde 
sınırlandırılması kurumun kendi görevlerini yerine getirmesine mani olmamalı 
(Əskərov-Şeyxzamanlı, 1989: 187). 

 

4.5. ÖRGÜTSEL GÖRÜNÜMÜ (MÜVEKK İL APARATI) 

Azerbaycan’da Müvekkilin faaliyetinin hukuki, idari, ilmi-analitik, bilgi, 
maddi-tekniki, mali ve tasarruf teminatlarının hayata geçirilmesi için ofis kurulur. 
Ofiste resmi mühür ve resimler kullanılır. Müvekkil tarafından onaylanmış “Aparat 
Hakkında Esasname” hükümlerince faaliyet gösterir (Madde 17). Yine aynı Kanunun 
18. maddesine göre müvekkilin ofisinde çalışanları müvekkil işe alır ve azleder. 

 

4.5.1. Müvekkil Aparatı’nın Olu şturulması 

Müvekkil Aparatı, Azerbaycan’da tek bir müvekkilin başkanlığında 
örgütlenmektedir. Bu durum, hiç kuşkusuz ki, müvekkilin doğası gereği bireysel olan ve 
gerek idareyle gerek yurttaşlarla birebir iletişim içine girmesi gereken yapısına da 
uygun düşmektedir (Yıllık Rapor 2011). 

Müvekkil’in bölegelerde de merkezleri oluşturulmaktadır. Müvekkil 
Aparatı’nın ve bölgesel merkezlerin üyeleri Müvekkil tarafından atanır ve görevinin 
sonlandırılması da müvekkil tarafından gerçekleştirilir. 2 Haziran 2002 yılında ilk 
Müvekkil seçildikten sonra kısa bir zaman içinde şikayetlere bakılma planı hazırlanmış 
ve uygulamaya koyulmuştur. Bu amaçla ilk sırada Müvekkil Aparatı’nın strukturunun 
belirlenmesi, gerekli belgelerin hazırlanmasıyla Aparatın tam şekilde düzenlenmesi, 
Aparat için konut alınması ve tamir ettirilmesi amacıyla devlet bütçesinden para 
ayrılmıştır. Kısa zaman içinde Aparat için konut ayarlanmış, tamir edilmiş ve ilk sırada 
şikayette bulunanların dilekçelerini almak için ofisler düzenlenmiştir (ombudsman. 
gov.az, 2012). 

2002 yılının Temmuz ayından Ekim ayına kadar olan dönemde Müvekkil 
Aparatı’na işçi alımıyla ilgili işlemler yapılmış ve 139 kişi iş için başvuruda bulunmuş, 
43-ü işe alınmıştır. Seçilmiş kadroların geliştirilmesi için BM’nin Gelişim Programı’nın 
Azerbaycan Hükümeti ile birlikte düzenlemiş olduğu “Ombudsmanlık Kurumu’nun 
oluşturulması ve Azerbaycan Cumhuriyyeti Parlamentosu’nun Gelişimine Destek” adlı 
seminerler düzenlenmiştir. Seminerlerde uluslararası deneyim, Azerbaycan 
Cumhuriyyeti Anayasa’sı, taraf çıktığı sözleşmeler ve diğer yasalar esas alınarak 
çalışanlara Ombudsman’ın toplumdaki yeri, rolü, görevleri, faaliyet alanı, yetki 
kullanımı, şikayetlere bakılma şekli ve süreci ile ilgili bilgiler verilmiştir. Çalışanlar 
aynı zamanda Adalet Bakanlığı tarafından düzenlemiş kurslarda da iştirak etmişler 
(Yıllık Rapor 2003). 

Her Çarşamba günü Müvekkil ve Aparat elemanlarının katıldığı toplantı 
yapılmakta, toplantıda hafta içinde yapılmış işlerle ilgili Müvekkile bilgi verilmekte, 
mevcut yalnışlıklar ve eksiklikler tartışılmaktadır. Çarşamba günü şikayet dilkeçeleri 
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alınmadığı için bütün seminerler, toplantılar bu günde yapılmaktadır (ombudsman. 
gov.az, 2012). 

 

4.5.2. Şubeleri 

Müvekkil Aparatı 4 şubeden oluşmaktadır: (Madde 17.1) 

1-İnsan hak ve özgürlüklerinin müdafaası şubesi; 

2-Hukuksal alanda bilgilendirme, ilmi-analitik ve uluslararası ilişkiler şubesi; 

3-Gebel şube; 

4-Belgelerele ilgili kontrol şubesi; 

Bu şubelerin hangi işlemleri gördüklerini daha kapsamlı şekilde aşağıda 
açıklamaya çalışacağız. 

 

4.5.2.1. İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Müdafaası Şubesi 

Müvekkil Aparatı’nın temel amacı, insan hak ve özgürlüklerini korumak, ihlal 
edilmiş insan hak ve özgürlüklerini yeniden berpa etmek, şikayetçilerden dilekçeleri 
kabul etmek, şikayetlere bakmak ve onları araştırmaktır. İnsan Hak ve Özgürlüklerinin 
Müdaffası Şubesi’nin temel işlevi, ülke vatandaşlarının, yabancıların ve vatandaşlığı 
olmayan kişilerin, tüzel kişilerin insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesiyle ilgili 
şikayetlerine bakmak ve bu alanda gerekli işlemleri yapmaktır. Şube; Vatandaş ve 
siyasal hakların müdafaası, İktisadi ve sosyal hakların müdafaası, Göçebelerin 
haklarının müdafaası, Mahkumların müdafaası ve Askeri birimlerin haklarının 
müdafaası sektörlerinden oluşur (Yıllık Rapor 2009). 

Şube çocuklara, kadınlara, yaşlılara, mahkumlara kendi hak ve hukuklarını 
taleb etmeleriyle ilgili konferanslar düzenlemektedir. Müvekkil ve bölgesel 
merkezlerdeki temsilcileri topluma yeterli bilgi vermek için konferanslar, seminerler 
organize etmektedir. Bu organizelere milletvekilleri, hak ve hukuk müdafaasl kurumları, 
diğer kamu kurumlarının elemanları da katılmaktadır (Yıllık Rapor 2010). 

Bölgesel merkezlerin üyeleri yakın çevredeki il ve köylerde de toplumu 
bilgilendirmekte için tedbirler görmekte ve onlara kendi hak ve özgürlükleri ile ilgili 
bilgi vermek için çeşitli organizeler yapmaktadır (Yıllık Rapor 2011). 

Göçebe Haklarının Müdafaası- Azerbaycan’da Ermenistan’ın Dağlık 
Karabağ’ı ve 7 ilini işgalinden sonra 22 yıldır göçebe hayatı süren bir milyon civarında 
insan var. Onların haklarının korunması en önemli konulardandır. Bu insanlara yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi için devamlı işler görülmektedir. Müvekkil ve bu şubenin 
üyeleri uluslararası konferanslara katıldıklarında bu insanların karşılaştıkları durumları, 
faciaların yer aldığı CD’lerden herkese dağıtmışlar (Yıllık Rapor 2005). 

Mahbus Haklarının Müdafaası-Müvekkil ve Aparat’ın üyeleri sık sık 
cezaçekme kuurmlarını, Gobustan hapishanesini ziyaret etmkete ve orada bulunan 
mahbusların durumlarıyla yakından ilgilenmekteler. Bu şubede mahbuslarla ilgilenen 
uzman müşavir faaliyet göstermketedir. Gelen şikayetlerin incelenmesi sonucunda 2011 
yılında 17 mahkuma aff çıkmıştır. Cazaçekme yerlerinden çikan mahkumların tekrar 
cinayette bulunmamaları için Müvekkil, “Cezaçekme Yerlerinden Çıkan Kişilerin 
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Sosyal Adaptasyonu” kanununun uygulamasın özellile dikkat etmektedir (Yıllık Rapor 
2011). 

Kadın Haklarının Müdafaası- Müvekkil kadınlarla görüşü zamanı onların 
sosyal sorunlarıyla ilgili başvurularını dinlemiş, seçmek ve seçilmek hukukunun 
sağlanması için, demokratikleşme sürecine olumlu etki etmek gerekli işlemler 
yapmıştır. 2010 yılında MM’e seçkiler zamanı 695 milletvekili adayından 100-ü bayan 
olmuştur. Şu anda MM’de milletvekillerin %16-ı bayanlardır (Yıllık Rapor 2010). 

Çocuk Haklarının Korunması-Müvekkil çocukların eğitim haklarını korumak 
için gerekli işlemler yapmaktadır. Çocukların sadece eğitimi değil, aynı zamanda 
onların sağlık duurmları da önemli konulardandır. Okullarda sağlık ocaklarının 
bulunmaması da Müvekkil’e verilen şikayet dilekçelerinde yer almaktadır. Müvekkil bu 
konuyla da ilgili araştırmalar yapmış ve ilgili organlara bilgi vermiştir (Yıllık Rapor 
2011). 

İnsan hak ve özgürlüklerinin müdafaası şubesinin temel amacı, yukarıda 
açıkladığımız hakların ihlal edilmesini önlemek ve bunun için gerekli tedbirleri 
görmektir. 

 

4.5.2.2. Hukuksal Alanda Bilgilendirme, İlmi-Analitik (E ğitici) ve Uluslararası 
İlişkiler Şubesi 

Bu şubenin temel işlevi, insan hak ve özgürlükleri ihlallerini önlemek için 
hukuksal alanda vatandaşları bilgilendirir, hak ve özgürlüklerinin ihlal olunması 
durumlarını araştırır ve gerekli bilgileri vatandaşlara açıklar, Azerbaycan Cumhuriyyeti 
veya yurtdışında faaliyet gösteren hukuk-müdafaa örgütleriyle iletişim kurar ve işbirliği 
sağlamka için gerekli işlemleri görür ve bununla ilgili Müvekkil’e bilgi verir. 

Ülkemizde vatandaşların haklarını kullanamamalarının sebebi çoğu zaman 
aşağıdakılar olmaktadır (ombudsman.gov.az, 2012): 

a) Haklarından haberdar olacak eğitime veya iletişim olanaklarına sahip 
olmamaları; 

b) Haklarından haberdar olmkala birlikte bunları kullanma yöntemlerinden 
haberdar olmamaları veya maddi olanaksızlıklar nedeniyle bu olanakları 
kullanamamaları; 

c) Devleti karşılarına almak korkusuyla haklarını kullanmaktan çekinmeleri. 

İşte bu şube bu sorunların giderilmesinde önemli katkı sağlamaktadır. Şube; 
Hukuki bilgilendirme, İlmi-Analitik, Uluslararası İlişkiler sektörlerinden oluşur.  

Hukuki Bilgilendirme- toplum, özellikle toplumun hassas kısmı, hukuk 
savunma kurumlarının işçileri arasında hukuki-bilgilendirme alanında işler görmektedir. 
Sektör, hukukçularla çeşitli konulardaki uzmanları bünyesinde bir arada barındırır, 
halkın çeşitli konularda bilgilendirilmesi ve başvurularına doyurucu cevaplar alabilmesi 
için çalışır; 

İlmi-Analitik(Eğitici) - faaliyeti sonucunda elde edilen bilgilerin araştırılması, 
kanun ve yasalara ilave ve değişikliklerin edilmesi ile ilgili tekliflerin hazırlanması ve 
ilgili kurumlara gönderilemesi ile ilgili işler görmekte;  
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Uluslararası İlişkiler- çeşitli uluslararası örgütlerle, yabancı devletlerin 
Ombudsmanlarıyla bu faaliyetleri içeren 50’den fazla devlet programı düzenlenmiş ve 
2011 yılında Müvekkil bu programların uygulanmasıyla ilgili araştırmalar yapmıştır. 
Sonuç olarak, bazı uygulama süresi dolmuş programlarının yerine yenilerinin 
uygulamaya koyulması, uygulama süresi bitmek üzere olanların ise süresinin 
uzatılmasıyla ilgili teklifte bulunmuştur (Yıllık Rapor 2011). 

Müvekkil, çeşitli uluslararası örgütler-BM, AGİT, AB vs. ile ilişkilerini 
genişletmektedir. Bu şubenin üyeleri diğer devletlerdeki Ombudsmanlık kurumunun 
faaliyetini daha yakından takip etmekte ve Müvekkil’e bildirmektedir. Müvekkil uygun 
gördüyü durumda bu faaliyetleri kendi uygulama alanına dahil eder. Müvekkil AB’nin 
‘‘Tvining’’ projesinde yer almakta ve yerini başarıyla devam ettirmektedir 
(ombudsman.gov.az, 2012). 

Müvekkil yabancı devletlerdeki Ombudsmanlık kurumu üyeleriyle irtibatını 
geniş tutmaktadır. 18 Haziran Azerbaycan’da İnsan Hakları günü olarak bilinmektedir. 
2011 yılında Müvekkil ve Aparatın 23 üyesi yurt dışında insan haklarıyla ilgili 
düzenlenmiş 40 uluslararası konferans, seminerlerde bulunmuş. Katıldıkları 
seminerlerde, orda bulunan devletlerin üyelerine Ermenistan’ın uluslararası hukuk 
prensiplerini ihlal ederek Azerbyacan’a karşı 22 yıldır süren tecavüzünü tekrar anltarak 
tüm dünyaya bunu iletmeye çalışmaktalar. Ama ne yazık ki, bu konuda hiçbir gelişme 
görülmemektedir (Yıllık Rapor 2011). 

Müvekkil, kendilerine başvuran vatandaşlara sorunlarıyla ilgili hızlı ve 
doyurucu bilgi aktarmak, sorunların giderilemsi için harekete geçmeyen vatandaşları 
bilgilendirerek harekete geçirmek veya en kötü olasılıkla onlar adına re’sen harekete 
geçmek suretiyle demokratik hukuk devletinin bu alandaki eksikliklerinin giderilmesine 
katkıda bulunabilecek bir yapıya sahiptir (Madde 12). 

 

4.5.2.3. Genel Şube 

Genel şube Aparata gelen şikayet dilekçelerini kabul eder, şikayet ve diğer 
başvuruların kayıt işlemlerini görür. Dilekçelerin kabulü, Protokol sektörlerinden ve 
Arşiv işlerini gören küçük bölümden oluşur (Yıllık Rapor 2004). 

Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. (Madde 8.1) Bu başvuru, 
yönetmelikte belirlenecek şartlara uyulmak kaydıyla elektronik ortamda veya diğer 
iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Ombudsmana başvurunun ilke olarak yazılı yapılması 
ve şikayetle ilgili delillerin de başvuru evrağına eklenmesi istenmelidir. Dilekçelerde 
süreye ilişkin şartlar da aranmalıdır. Aksi takdirde Müvekkil iş yükünün altından 
kalkamayacağı boyutlara ulaşabileceği hesaplanmalıdır (ombudsman.gov.az, 2012). 

 

4.5.2.4. Belgelerle İlgili Kontrol Şubesi 

Grubun temel işlevi, şikayetlerin incelenmesi ve araştırılması zamanı belgelerle 
belirlenmiş zamanlara ve kurallara uyulması ile ilgili kontrol yapmaktır. Şikayetlerle 
ilgili açıklamaların yer aldığı belgelerin kayıt işlemleri Genle şubede yapılır ve sonra 
Belgelerin Kontrolü Şubesine gönderilir. Belgeler incelendikten sonra gerekli bilgiler 
Müvekkil’e aktarılır (Yıllık Rapor 2010). 
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Belgeler incelenirken, dilekçelerin kurallara uygun olarak yazılıp 
yazılmadığına bakılır. Dilekçe, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri 
veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin ünvanı ve yerleşim yeri ile 
yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren Azerbaycanca yazılmalıdır. 
(ombudsman.gov.az) Belli bir konuyu içermeyen; yargı organlrında görülmekte olan; 
sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanları ile daha önce sonuçlandırılmış olan 
dilekçeler incelenemez (Madde 11). 

Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve 
belgelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi 
zorunludur. (Madde 12.5) Bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden 
olmaksızın vermeyenler hakkında Müvekkilin başvurusu üzerine ilgili merci, disiplin 
soruşturması açar. Ancak devlet sırrı veya ticarî sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, 
yetkili mercilerin en üst makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle 
verilmeyebilir (ombudsman.gov.az, 2012). 

 

4.5.3. Çevik Araştırma Grupu 

Grupun temel amacı, işgence ve diğer insane haklarıı ihlali ile ilgili şikayetleri 
anında araştırmak, kanuna aykırı davranışların ortadan kaldırılması ve tekrarlanmaması 
için kamu kurumlarıyla herzaman irtibatta olmaktır. Bu grup gözaltına alınmış, belirli 
bir süreliğine tutuklanmış insanların haklarının ihlal edilmemesi için çalışmaktadır. Bu 
kişileri ziyaret etmek için grupun en az iki üyesinin iştirakı gerekmektedir. Üyelerin 
ziyaretinden nöbetçi polisin haberi omayabilir. Buna rağmen kimlikler denetlendikten 
sonra herhangi bir sorun yaşanmadan grup temsilcileri istedikleri kişiyi ziyaret edebilir, 
onun bulunduğu yere girebilir. Çevik Araştırma Grubunun üyesi (Yıllık Rapor 2005): 

a) Gözaltına alınmış kişilerin bulundukları durumun kanuna uygun olup 
olmamasını araştırabilir; 

b) Önceden haber vermeden ziyarette bulunabilir; 

c) Nöbetçi polise kimliğii gösteren belgeyi gösterdikten sonra ilgili kişiyle yalnız 
olarak konuşabilir, tutuklanma durumunun yasal olup olmadığını gösteren 
belgeyi inceleyebilir; 

d) Ziyaret ettikleri kişileri kendi hak ve hukukları ile ilgili bilgilendirmeli; 

e) Onların tutuklu olarak kaldıkları yerin durumuyla ilgilenmeli; 

f) Tıbbi yardım durumlarının araştırılması; 

g) Gerekli durumlarda video çekilişler yapablmektedir. 

Ziyarette bulunan grup üyeleri almış oldukları bilgileri belgeler şeklinde 
Müvekkil’e sunar ve Müvekkil’in uygun gördüğü zamanda bu bilgiler açıklanır.   

 

4.5.4. Bölgesel Merkezleri 

Müvekkil Aparatından başka 2003 yılında BM’nin Gelişim Programı’nın 
desteğiyle Azerbaycan’ın 4 bölgesinde merkezler kurulmuştur. Bu merkezler (Madde 
17): 
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a) Guba’da- 6 ili kapsamaktadır; 

b) Şeki’de- 6 ili kapsamaktadır; 

c) Celilabad’da- 9 ili kapsamaktadır; 

d) Gence’de- 12 ili kapsamaktadır (merkez 2007 yılında Haziran ayında 
oluşturulmuştur. 

Bu merkezler vatandaşların Müvekkil’e şikayette bulunmasını kolaylaştırmak, 
dilekçlere bakılma sürecinin kısaltılması, şikayetlerin Müvekkil’e ulaşması için posta ve 
ulaşım araçlarına masraf ödenilmemesi için kolaylık sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
BM’nin projesinin süresinin dolması nedeniyle 2007 yılında bu merkezlerin kapatılması 
tehlikesi yaranmıştır. Bununla ilgili Müvekkil Anayasa’ya değişiklikler ve ekler 
edilmesiyle ilgili teklif ileri sürmüştür. Merkezlerin faaliyeti ‘‘Azerbaycan 
Cumhuriyyeti İnsan Hakları Üzre Müvekkili (Ombudsman) Hakkında’’ kanuna 
eklemeler ve değişiklikler edilmiş ve merkezlerin faaliyeti devametdirilerek 
maliyeleşmesi de Müvekkil Apaartının bir hissesi olarak devlet bütçesi tarafından 
yapılmaktadır. Değişiklikler yapıldıktan sonra merkezlerin kapsadığı iller aşağıdakı gibi 
şekil almıştır (ombudsman.gov.az, 2012): 

a) Şeki Bölgesel Merkezi- Gax, Şeki, Gabele, Oğuz, Zagatala, Balaken ve 
Mingeçevir; 

b) Celilabad Bölgesel Merkezi- Celilabad, Neftçala, Salyan, Bilesuvar, Masallı, 
Yardımlı, Lenkeran, Lerik, Astara; 

c) Guba Bölgesel Merkezi- Guba, Hızı, Siyezen, Deveçi, Gusar, Haçmaz; 

d) Gence Bölgesel Merkezi- Gence, Naftalan, Yevlah, Hanlar, Daşkesen, Samux, 
Goranboy, Şemkir, Gedebey, Tovuz, Ağstafa, Gazah illerini kapsamaktadır. 

Şu anda bölgesel merkezlerin çalışan sayısı 12 kişidir. Çalışanların çoğunluğu 
hukuk alanında eğitim görmüş ve ortalama yaş 30’dur (Yıllık Rapor 2011). 

 

4.6. İŞLEVSEL GÖRÜNÜMÜ 

Müvekkil’in faaliyetinin temel yönleri Azerbaycan Cumhuriyyeti Anayasası ve 
Azerbaycan Cumhuriyyeti İnsan Hakları Üzre Müvekkil hakkında kanuna göre 
belirlenmiştir (Yıllık Rapor 2003). 

 

4.6.1. Görev ve Yetkileri 

Ombudsmanlık kurumunun insan hak ve özgürlüklerinin ihlale uğraması 
durumunu denetlemesi aşağıdakı haklara sahip olması gerekmektedir. Kamu 
kuruluşlarının, yerel kuruluşların ve görevli kişilerin faaliyetlerini denetlemek için 
bağımsız organlarla birlikte hareket etmek; tatkikat yapmak için yetkili kamu 
kuruluşlarına yol göstermek; kamu kuruluşları, yerel kurulu.lar ve görevli kişilerden 
belgeler istemek ve almak; hakimler dışında diğer görevli kişilerden açıklama belgeleri 
istemek; cinayet işleri ile ilgili yürürlüğe girmiş yasalarla, kanunlarla, tüzüklerle ilgili 
bilgili olmak; hapishaneleri ziyaret ederek orda bulunanların şikayetlerini dinlemek; 
askeri hizmet yapan insanlarla ilgilenmek. Müvekkil’in faaliyetinin temel yönleri 
aşağıdakı gibidir (Yıllık Rapor 2011): 



 
 

95 

a) Aff, vatandaşlık, sığınacak verilmesi ile ilgili konuların çözüm bulmasına ilişkin 
cumhurbaşkanına önerilerde bulunur; 

b) Milli Meclise insan hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kanun ve 
yasaların yürülüğe girmesine ve tekrar bakılmasına ilişkin teklifler sunar; 

c) Mahkemelerde belgelerin yitirilmesi, zamanında verilmemesi ve mahkeme 
kararlarının uygulamda geciktirilmesi ile ilgili insan haklarının ihlaline dair 
şikayetlere bakar. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, Müvekkil insan hak ve özgürlüklerinin 
korunması için çalışan diğer kamu kurumlarının görev ve yetkilerini sınırlamamakta ve 
onların yerine geçememektedir. 

 

4.6.1.1. Ombudsman’ın Görev Alanına Giren Kurumlar 

Mahkeme, ordu ve yerel kuruluşlar klassik Ombudsmanlık kurumunun yetki 
alanına giren kurumlardır. Azerbaycan Cumhuriyyeti’nin insan hakları üzre 
Müvekkili’nin görev ve yetkileri Kanunun 1. maddesine göre Azerbaycan Cumhuriyyeti 
Anayasası’nda ve Azerbaycan Cumhuriyyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla 
belirlenmekte ve Müvekkil, Azerbaycan Cumhuriyyeti’nin kamu ve yerel kuruluşları, 
görevli kişileri tarafından ihlale uğratılmış insan hak ve özgürlüklerinin korunması için 
oluşturulmuştur. Müvekil’in faaliyeti diğer denetleme kurumlarının görev ve yetkilerini 
sınırlamamakta ve onun yerine geçmemektedir (Yıllık Rapor 2010). 

Azerbaycan Cumhuriyyeti’nde Ombudsmanlık kurumu, kamu ve yerel 
kurumlar tarafından ihlale uğratılan insan hak ve özgürlükleri, Azerbaycan 
Cumhuriyyeti Cumhurbaşkanının, Azerbaycan Cumhuriyyeti Milli Meclisi’nin millet 
vekillerinin ve Azerbaycan Cumhuriyyeti hakimlerinin faaliyetinin denetlenmesi 
Müvekkilin yetkileri arasına girmez. Mahkemelerin bağımsızlığının sağlanması için 
Müvekkil onların işlerine müdahele edemez. Ama mahkemelerde belgelerin 
kaybolması, zamanında verilmemesi, mahkeme kararlarının yürürlüğe girmesinin 
geciktirilmesi ilgili insan haklarının ihlale uğratılması ile ilgili şikayetlerle ilgilenm ek 
hakkına sahiptir (Yıllık Rapor 2005). 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Müvekkil, Cumhurbaşkanı, millet vekilleri, 
mahkemeler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarını denetim altına alabilir. 

 

4.6.1.2. Ombudsman’ın Görev Alanına Giren Konular 

Müvekkil, aff, vatandaşlık, siyasal sığınma yeri verilmesi gibi konularla ilgili 
Cumhurbaşkan’a öneride bulunabilir. Milli Meclis’e insan hak ve özgürlüklerinin 
korunması amacıyla kanunların yürürlüğe girmesine ve yeniden bakılması için öneride 
bulunabilir. Müvekkille ilgili Kanun’un 1.6. şıkkına göre, mahkemelerin icrasının 
geciktirilmesi durumunda, belgelerin kaybolması ve zamanında verilmemesi ile ilgili 
insan haklarının ihlaliyle ilgili şikayetlere bakma hakkına sahiptir. Kanun’a esasen aff, 
vatandaşlık. Siyasal sığınma yerlerinin verilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı’na, insan hak 
ve özgürlüklerinin korunması için kanunların oluşturulması, onlara yeniden bakılması 
ile ilgili Milli Meclis’e öneriler vermektedir. 



 
 

96 

Azerbaycan’da, Müvekkil insan hakları ihlallerini incelerken kanunen 
aşağıdaki yetkilere sahiptir (Yıllık Rapor 2011): 

a) Herhangi bir engelleme olmaksızın ve önceden haber vermeksizin devlet 
organlarına, belediyelere, orduya ait birimlere, hapishane ve nezarethanelere 
dahil olma ve tutuklu ya da mahkumlarla görüşmek; 

b) Devlet organları ve belediyelerden, vazifeli şahıslardan ihtiyaç duyulan belgeleri 
on gün içinde almak, reddeden kararları incelemek; 

c) Yetkili şahıslardan yazılı belgeler almak; 

d) Şikayet konusu hallerin denetlemesi için çeşitli kurumlara görevlendirmelerde 
bulunmak; 

e) Çeşitli devlet organ ve teşkilatlarına bilirkişi raporunun hazırlanması konusunda 
görevler vermek; 

f) Devlet ve belediye organlarının rehberleri ve diğer vazifeli şahısları, ordu 
birimlerinin komutanlarını, hapishane ve tutukevlerinin ve nezarethanelerin 
rehberlerine yönelik şikayetleri evleviyetle görüşmek. 

Hakları ihlal edilmiş şahsın rızası ile özel sosyal önem arzeden hallerde veya 
haklarını kendi başlarına müdafaa yeteneği olmayan hallerde Müvekkil doğrudan 
kendisi de araştırma yapabilmektedir (Yıllık Rapor 2004). 

Müvekkil şikayetin araştırılması zamanı insan haklarının ihlal edilmesi durumu 
aşkar ettikte kamu ve yerel kurumlardan, görevli kişilerden o hakların korunmasını telep 
etmek, cinayet durumu sözkonusu oldukta yetkili organlara soruşturma başlatılması için 
müracaat etmek, insan haklarını ihlal eden kişiler için soruşturma başlatılması ile ilgili 
yetkili organlara önerilerde bulunmak, ihlale uğratılan hakların yeniden berpa edilmesi 
için mahkemeye, kişinin hak ve özgürlükleri yürürlükte olan anlaşmayla ihlal edildikte 
ise Anayasa mahkemesine müracaat etmek hakkına sahiptir (Madde 13). 

Müvekkil her yıl insan haklarının durumuyla ilgili bilgileri Cumhurbaşkanı’na 
verir ve bu bilgilerle Milli Meclis karşısında sunum yapar (Madde 14). 

 

4.6.1.2.1. Vatandaş Haklarının ve Siyasal Hakların Korunması  

Müvekkil’in vatandaş ve siyasal hakları korumasına ilişkin açıklamlar 
Müvekkil 2011 yılına ait yıllık raporunda aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 

Serbestlik Hakkı- Müvekkil’in faaliyetinin temel yönlerinden biri serbestlik, 
bağımsızlık hakkının korunmasıdır. Vatandaşın şahsiyyet vasikesinin (kimlik) olması 
onun haklarını serbest kullanmasına olanak sağlamaktadır. Vasikeleri kaybolmuş, süresi 
bitmiş, vasikesi Sovyetler döneminden kalmış ve yenilenmesi gereken vatandaşlar için 
yeni kimliklerin sağlanması Müvekkil’in denetim kapsamı içinde gerçekleşmektedir. 
Müvekkil yurt dışında belirli bir süreliğine meskunlaşmış vatandaşlarımız için 
genelvatandaş pasaportu sağlanması için İç İşleri Bakanlığına teklifler vermiş, konuyla 
ilgili gerekli işlemler yapılmaktadır.  

Tehlikesiz Yaşama Hakkı-Toplumun yerleştiği yerlerde yüksek binaların 
inşasına izn vermiş organlar toplumun tehlikesizliği için hiçbir önlem almadığı da 
görülmüştür. Bu durumla karşilaşan vatandaşlar çareyi Müvekkil’de aramaktadırlar. 
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Şikayetlere bakıldığında yaşanmayacak durumda olan binalarda yaranabilecek tehlikeler 
gerekli kurumlara bildirilmiş, ama bu kurumlar daha üstlerine bu durumu bildirmke 
yerine vatandaşlara mahkemelere başvuru yapılması çare olarak gösterilmiştir. 
Müvekkil bu durumların gerekli devlet kurumlarına bildirmekte ve tehlikleri önlemke 
için gerekli işlemlerin yapılması ile ilgili bu kurumları bilgilendirmekedir.  

Fikir ve Söz Serbestliği Hakkı- Cinayetle suçlanan ve tacize uğramış insanlarla 
ilgili onların izni olmadan hiçbir kitle iletişim aracında bilgi yayınlanamaz. Müvekkil 
bu konuda televizyon şirketlerini de bilgilendirmiştir.  

İnanç, İfade ve Vicdan özgürlüğü- Vatandaşların vicdan ve din özgürlüyü 
Müvekkil’in ilgi alanında olan konulardandır. Müvekkil bu konularla ilgili gelen 
şikayetleri de incelemkete ve ilgili kurumları bilgilendirmektedir. 

Vatandaşlık Hakkı- Bazı bölgelerde evliliklerin resmileştirilmemesi ve yeni 
doğulan çocukların zamanında resmi işlemlerinin yapılmaması sorunları Müvekkil’in 
müdahelesi sonucunda çözüme kavuşmkatadır. 

Seçim Hakkı- Vatandaşların seçki kurallarıyla ilgili bilgilendirilmesi ile ilgili 
ilgili kurumlar bilgilendirilmketedir. Müvekkil sonraki seçkilerde de mevcut sorunların 
tekrar edilmemesi için bilgilendirme işlerinin zorunluluğunu vurgulamaktadır. 

Başvuru Hakkı- bir sıra kamu kurumlarında Sıcak Hatların (3 rakamlı) 
gösterilmesi başvuruların daha hızlı yapılmasına olanak sağlamaktadır. Şikayetlerin 
araştırılması zamanı görünen odur ki, çoğu zaman vatandaşlar başvurunun nereye 
yapılacağını, doğru adresi bilmedikleri için sorunların çözüm bulması daha da 
uzamaktadır. Bu sebepten başvurular Müvekkil’e yapılmkata, Müvekkil durumu ilgili 
organa bildirmektedir. 

 

4.6.1.2.2. Ekonomik ve Sosyal Hakların Korunması 

Müvekkil’in ekonomik ve sosyal hakları korumasına ilişkin açıklamlar 
Müvekkil 2011 yılına ait yıllık raporunda aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 

İş Hukuku- Sosyal savunma yerlerinde, özellile çocuk esirgeme yurtlarında 
çalışan insanların (özellikle de sağlık problemleri olan çalışanlar) aylık ücretlerinin 
artırılması yönünde işler görülmektedir. Bazı yerlerde ekonomik kriz bahanesiyle 
emekli yaşına gelen insanlar işten keni istekleri olmadan çıkarılmaktadır. Bu durumdaki 
insnaların şikayetleri de Müvekkil’e bildirilmekte, müvekkil gerekli işlemleri yapmkt v 
ilgili organlara durumu bildirmektedir. 

Sosyal Teminat Hakkı- Müvekkil sosyal teminata ihtiyacı olan insanların 
mevcut durumlarını araştırmkata ve kanunlarda bu konuyla ilgili bazı değişikliklerin 
yapılması teklifini ileri sürmektedir. Emekli maaşlarının zamanında verilmesi ve 
artırılması yönünde işler yapılmaktadır. Hiçbir yerde çalışmayan, emekli yaşına 
gelmediyi için emekli maaşı da almayan kişiler sosyal teminat hakları ihlal edilmiş 
sayılmkatadır.  

Eğitim Hakkı- Azerbaycan’da 4500 orta okul bulunmaktadır. Müvekkil okul 
bınalarının durumunu araştırmkata, gerekli olduğu durumlarda ılgılı kurumlara binaların 
tamir edilmesi ve yeni binaların inçası ile ilgili talimat vermektedir. Müvekkil 
öğrenciler için dersliklerin yeterli sayıda basılması ve öğrencilere devlet hesabına 
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verilmesi için teklifte bulunmuştur. Müvekkil’in teklifi sayesinde okullarda Müvekkil 
Aparatı’nın sıcak hatt rakamları duvarlardan asılmış. 

 

4.6.2. Vatandaşlar Tarafından Yapılan Şikayetler 

Müvekkil, Azerbaycan vatandaşlarının, yabancıların ve vatansızların gerçek ve 
tüzel kişi ayrımı yapılmaksızın insan hakları ihlallerine ilişkin şikayetlerine 
bakmaktadır. Müvekkile müracaat edilmesi için hiçbir sınırlama yoktur. Tam tersi 
şikayette bulunmak için geniş imkanlar yaratılmıştır. Hatta  insan hakları ihlal edilmiş 
kişinin iznini almak mümkün olmadıkta (kişi öldükte veya iş yeteneğini kaybettikte), 
şikayeti üçüncü kişi de verebilir (Madde 8.2). 

Azerbaycan Cumhuriyyeti Ombudsmanı’na Azerbaycan Cumhuriyyeti 
vatandaşları, yabancılar, vatandaşlığı olmayan kişiler, hukuki kişiler şikayette 
bulunabilir. Şikayet insan haklarının ihlal edildiği andan veya hakları ihlal edilmiş kişi 
bunu bildiği andan bir yıl içinde müracaat edebilirler (Madde 8.1). Süresi geçmiş 
şikayetlere Ombudsman’ın bakma yetkisi yoktur. Kamu kurumlarının Müvekkil’e 
şikayette bulunma hukuku yoktur. Şikayet verilmesi için belirli şartlar bulunmaktadır. 
Şikayet dilekçesi, dilekçeyi veren kişinin haklarının ihlale uğradığı veya onun bunu 
öğrendiği günden bir yıl içerisinde verilebilir (Madde 8.4). 

Bununla birlikte devlet organlarının müvekkile şikayette bulunması mümkün 
değildir. Hapishanede, tutukhanelerde veya nezarethanelerde gerçekleştiği iddia edilen 
insan hakları ihlallerine ilişkin şikayetlerin hiçbir sansüre uğramadan 24 saat içinde 
Müvekkile ulaşması gerekmektedir (Madde 8.5). 

Azerbaycan Müvekkili, hakları ihlal edilen şahsın rızasıyla özel, sosyal önem 
arzeden hallerde veya haklarını müdafaa etme imkanı olmayan şahısların menfaatleri 
ihlal edilmiş ise kendiliğinden harekete geçme yetkisine sahiptir (Madde 12.3). 

Vatandaş için Müvekkil yargıya oranla daha cazip bir yoldur. Bunun 
nedenlerini şu şekilde açıklayabiliriz (Yıllık Rapor 2003): 

a) Ülkemizde Müvekkil, yargıya oranla daha ucuz bir yoldur. Müvekkil hiçbir 
bedel ödenilmeksizin harekete geçirilebilmketedir; 

b) Müvekkili harekete geçirme yöntemi yargıyı harekete geçirme yönteminden çok 
daha basittir. Yönetsel yargı Müvekkile oranla çok daha formeldir. Bu nedenle 
Müvekkili harekete geçirebilmke için bir avukata ve onun gerektireceği maddi 
yüke de gerek yoktur; 

c) Müvekkil yargıya oranla daha hızlı sonuç alır. Bu da onun daha az şekilci 
olmasından kaynaklanır. 

d) Müvekkil idari yargıda var olan dava açma ehliyeti ve dava açma süresi 
engellerine çoğu zaman ya hiç tabi değildir ya da çok daha esnek bir şekilde 
tabidir. 
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4.6.2.1. Müvekkil’e Şikayetlerin Bildirilmesi 

İlk olarak şunu belirtmek gerekir ki, Müvekkil’e başvurular hem yazılı, hem de 
sözlü olarak yapılabilmektedir. Başvuru insan haklarının ihlale uğradığı andan itibaren 1 
yıl içinde yapılabilmektedir (Madde 8.4). 

Müvekkil’e şikayetlerin verilmesiyle ilgili İHMH kanunun 8.maddesiyle 
aşıklama getirilmiştir: 

a) Müvekkil Azerbaycan Cumhuriyyeti vatandaşlarının, yabancıların ve 
vatandaşlığı olmayan kişilerin insan hak ve özgürlükleri ihlallerine dair 
şikayetlere bakmaktadır; 

b) Şikayeti hakları ihlal edilmiş kişinin onayıyla 3.kişiler verebilmektedir. Onayın 
alınması mümkün olmadıkta (kişi vefat ettikte, faaliyet yeteneğini kaybettikte 
vs.), onay alınmadan 3.kişiler şikayet verebilirler; 

c) Kamu kurumları şikayette bulunamazlar; 

d) Şikayet hakların ihlal edilmesinden 1 yıl süre içinde verilmelidir; 

e) Cezaçekme yerlerinde şikayetler 24 saat içinde Müvekkil’e ulaşılmalıdır. 

Başvuru dilekçesinde aşağıda sıralanan bilgiler gösterilmelidir (Madde 9): 

a) Hakları ihlal edilen kişinin adı, baba adı ve soyadı; 

b) Dilkeçe sahibinin adresi (tüzel kişise tüzel kişinin adresi); 

c) Başvuruda bulunan kişinin haklarının ihlal edilmesine neden olan karar veya 
davranışlarla ilgili bilgi; 

d) Başvurunun düzenlenme yeri ve zamanı; 

e) Başvuruda bulunan kişinin imzası. 

Dilekçeye şikayetle ilgili başka belgeler, mahkeme kararları vs. önemli 
belgeler eklenebilir. Yukarıda sıralanan bilgiler dilekçede gösterilmediği durumda 
şikayetlere bakılmamaktadır. Başvuruda bulunmak için herhangi ödeme 
yapılmamaktadır. Müvekkil’in şikayette bulunan kişiyle ilgili bilgileri gizli tutması 
gerekir (Madde 9.5). 

Başvuru sözlü olarak ta yapılabilmektedir. Böğle bir durumda Müvekkil 
aparatında görevlendirilmiş biri şikayetin konusunu not alır ve şikayette bulunan kişi 
alınan notların yazıldığı kağıtı imzalar.  

Müvekkil, ACİHK 11.maddesine göre şikayetlere aşağıdakı durumlarda 
bakmaktan imtina edebilir (Mustafayev, 2000: 4). 

a) Başvuru Anayasa tarafından belirlenen süre içinde yapılmadıkta; 

b) Şikayetin çözüm yolları Müvekkil’in yetkileri dışında oldukta; 

c) Tekrarlanan başvuruda yeni bilgiler olmadıkta. 

Müvekkil’e başvuru pazartesi ve Perşembe günleri saat  10:00-13:00’da, Salı 
ve Cuma günleri saat 14:00-17:00’da yapılabilmektedir (ombudsman.gov.az, 2012). 
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4.6.2.2. Şikayetlere Bakılma Süreci 

Başvurulan şikayetleri inceleme kuralları diğer ülkelerde faaliyet gösteren 
Ombudsmanların pratiğine uygundur. Müvekkil’in faaliyeti, dürüstlük, adalet, şeffaflık 
prensipleri üzerinde kurulmuştur (Yıllık Rapor 2006). 

Müvekkil şikayetlere şikayetin ona geldiği andan 10 gün içinde bakmak 
zorundadır. Müvekkil’in kararları mahkeme kararlarından farklı olarak zorunluluk 
taşımaz, tavsiye karakterlidir (Madde 12.1). Müvekkil, hakları ihlal eden kamu veya 
yerel kuruluşlarına, görevli kişilere durumu düzeltmeleri için müraccatta bulunur. İsmi 
geçen kuruluşların 10 gün içinde Müvekkil’e görülen işlerle ilgili yazılı bilgi vermeleri 
gerekmektedir. Bilgi verilmedikte Müvekkil üst kamu kuruluşlarına müracaat edebilir 
ve insan haklarını ihlal eden kurum ve kuruluşlarla, kişilerle ilgili soruşturma açılması 
için yetkili organlara öneride bulunabilir. 

Müvekkil şikayete 30 gün içinde bakar. Eğer şikayetle ilgili eksilklik ortaya 
çıkarsa bakma süreci uzatılabilir (30 gün). Devlet sırrı içeren bilgiler, özel ve aile 
haklarıyla ilgili bilgiler Müvekkil tarafından gizli tutulmalıdır (Madde 12.5). 

Başvurular incelendiğinde Müvekkil araştırmalar zamanı aşağıdakı yetkileri 
kullanabilmektedir (Madde 12.2): 

a) Önceden haber vermeden kamu ve özel kurumlarını, askeri kurumları, ceza 
evlerini ziyaret etmek, ordakı insanlarla görüşmek; 

b) Kamu ve özel kurumlarında görevde bulunan kişilerden 10 gün içinde gerekli 
bilgi, belgeleri almak; 

c) Şikayetlerin araştırılması zamanı görevde bulunan ilgili kişilerden yazılı şekilde 
bilgi almak; 

d) Şikayet dilekçesinde yer alan doğruluğunun denetlemesini ilgili organlardan 
talep etmek. 

Şikayete 30 gün içinde incelenmekte, gerekli belgelerin bulunmaması 
durumunda süre 30 gün daha uzatılmaktadır. Araştırmalar zamanı şikayet dilekçesinde 
gösterilmeyen diğer durumlar aşkar edildikte araştırma Müvekkil’in yetkileri 
kapsamındaysa sürec devam ettirilir, kapsamı dışındaysa şikayet yetkili kamu 
organlarına gönderilir (Madde 12.5). 

Azerbaycan’da Ombudsman’ın yaptırım gücü yoktur. Başvuruların 
incelenmesi ve araştırılması sonucunda insan haklarının ihlal edilmesi ortaya çıkarsa 
bunun önlenmesi veya düzeltilmesi için ilgili kurumlara başvuruda bulunulur, teklifler 
sunulur, suç unsuru taşıyan bilgilere ulaşıldığı zaman ise mahkemelere başvuruda 
bulunulur, konuyla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na, Azerbaycan Milli Meclisine, 
Azerbaycan Baş Savcılığı’na bilgi verilir. Aynı zamanda toplumun bilgilendirilmesi, bir 
nevi konunun gündemde tutulması ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi açısından 
Ombudsman yaptığı araştırmaların sonuçları hakkında devamlı basın yayın 
kuruluşlarına ve kamuoyuna bilgi sunmaktadır. Bunlarla birlikte Ombudsman aff, 
vatandaşlık ve siyasi muhaceret konularında Cumhurbaşkanı’na, Milli Meclise teklifler 
sunmaktadır (Yıllık Rapor 2011). 

Müvekkil sadece haklı başvuruda bulunan vatandaşların haklarını elde 
etmelerini sağlayarak değil, haksız veya yersiz başvuruda bulunan vatandaşları da neden 
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haksız oldukları konusunda veya aslında nereye başvurmaları gerektiği konusunda 
bilgilendirmek suretiyle bir vatandaşlık eğitimi de verir (Yıllık Rapor 2010). 

 

4.6.2.3. Müvekkil’in Kararları 

Müvekkil şikayetin sonuçlarıyla ilgili 5gün içinde şikayette bulunan kişiye 
bilgi verir. Müvekkil şikayetin araştırılması sonucunda insan haklarının ihlal edildiğini 
tespit edecek olursa bir takım tedbirlere müracaat edebilmektedir. Bunlar Müvekkil 
Hakkındaki Kanunun 13.2. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır: 

a) Karar veya hareketi ya da hareketsizliği sonucunda insan haklarını ihlal eden 
devlet, belediye ya da vazifeli şahıslardan bu hakların iadesini talep etmek. Bu 
talep karşısında muhatap olan kurum ya da şahıs 10 gün içerisinde müvekkile 
görülen tedbirler hakkında bilgi vermek zorundadır. Eğer bu konuda bilgi 
vermezse ya da Müvekkilin talepleri hayata geçirilmezse Müvekkil ilgili 
kurumun üst kurumuna veya yetkili diğer devlet organına müracaat 
edebilecektir; 

b) Suç delilleri ortaya çıkartıldığında değişik yetkili kurumlara kovuşturma için 
müracaat etmek; 

c) İlave soruşturma şartlarına göre şikayet hakkına sahip kişilere müracaat etmek; 

d) Karar veya hareketi sonucunda insan haklarının ihlaline sebep olmuş kişi ya da 
makamlar hakkında idari soruşturmanın başlatılması için ilgili kurumlara 
müracaat etmek; 

e) Yapılan çalışmalar hakkında basına bilgi vermek; 

f) İnsan haklarının ihlali ile sosyal önem arzeden hallerde onların iadesi için 
Müvekkilin yetkilerinin yetersiz kalması durumunda Devlet başkanına müracaat 
etmek, Milli Meclis’e konuyla alakalı bilgi vermek; 

g) Mahkemeye müracaat etmek; 

h) İnsan hakları hukuk kurallarıyla ihlali durumunda Anayasa Mahkemesine 
müracaat etmek (Madde 13). 

Ombudsman mahkeme değil. Kararları emir şeklinde vermek yetkisi yoktur. 
Ombudsman kesin kararlar vermez. Tavsiye karakterli kararlar alır (İbayev, 2001: 121). 

 

4.6.2.4. Müvekkil’in Raporları 

Azerbaycan’da Müvekkil yıllık ve özel raporlar hazırlamaktadır. Şimdi bunları 
ayrı ayrı inceleyelim.  

 

4.6.2.4.1. Yıllık Raporlar 

Ombudsman her yıl yaptığı işlerle ilgili, daha doğrusu Azerbaycan’da insan 
hakları ve özgürlüklerinin korunması ve savunulması durumu hakkında Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı’na rapor sunar ve Azerbaycan Milli Meclisinde bununla ilgili 
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dinlemelere katılarak milletvekillerine Ombudsman kurumunun yıllık faaliyeti hakkında 
bilgi verir (Yıllık Rapor 2007). 

Yıllık raporların düzenlenmesinin temel amacı, ülkede insan hak ve 
özgürlüklerinin korunması durumunun değerlendirilmesi, cari yıldaki insan hak ve 
hukuklarıyla ilgili önemli sorunların tartışılması, hakları ihlal edilmiş insanların 
sorunlarının çözüme kavuşturulması, insan hak ve özgürlükleri ihlalerinin önünün 
alınması, insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerinin sağlanması için Müvekkil’in cari 
yılda sergilediyi davranışlar, gördüyü işler hakkında bilgilerin verilmesidir (Yıllık 
Rapor 2003). 

Rapor dilekçelerin, şikayetlerin, Müvekkil ve Aparat üyelerinin cezaçekme 
yerlerine, askeri bölümlere, kimsesiz çocuk evlerine, göçgünlerin yerleşdiyi yerlere 
ziyaretler ve araştırmalar zamanı ortaya çıkan sorunların, kamu kurumlarına verilmiş 
teklif ve öneriler, insan hak ve özgürlükleriyle ilgili düzenlenmiş seminer ve konferans 
belgelerinin, bununla ilgili kitle iletişim araçlarında yayınlanmış bilgilerin özet şeklinde 
açıklamasını içermektedir (Madde 14.2). 

Müvekkil her raporunda Parlamento karşısında insan haklarının korunmasıyla 
ilgili ülkede görülen işlerle ilgili bilgi verir. Cari yıl bitiikten sonra 2 aydan gec 
olmayarak Müvekkil, ülkede insan haklarının korunmasıyla ilgili Azerbaycan 
Cumhuriyyeti Cumhurbaşkanına bilgi verir aynı bilgilerle Parlamento karşısında sunum 
yapar. Sunumda öncelikle insan haklarının korunmasıyla ilgili durum tartışılır. Genel 
görüşler bildirilir (Madde 14.1). 

Yıllık Raporlarda insan haklarını ihlal eden, Müvekkil’in taleplerini 
uygulamayan kamu ve ozel kurumların adları sıralanır ve bununla ilgili üretilen 
çözümler açıklanır. Yıllık Rapor Bakanlar Kurulu’na, Anayasa Mahkemesi’ne, Yüksek 
Mahkemeye ve Baş Savcılığa gönderilir ve resmi ‘‘Azerbaycan’’ gazetesinde yayınlanır 
(Madde 14.5). 

Bu raporda insan haklarının yerine getirilmesiyle alakalı genel fikir ve 
tavsiyeler bulunmalıdır. Raporların hazırlanmasında amaç, ülkede insan hak ve 
özgürlüklerinin korunması ilgili bilgilerin üst kurumlara aktarılmasıdır (Madde 14.3). 

Yıllık raporlar üç dilde, kısa özet şeklinde ilgili kurumlara, kütüphanelere ve 
çeşitli konferanslarda bulunanlara verilmektedir (Madde 14.4). 

2011 Yılı Raporu: Azerbaycan Ombudsmanı Elmira Süleymanova, 
Azerbaycan Milli Meclisi’nin (AMM) 07.03.2012 tarihli toplantısında 2011 yılı sonuç 
raporunu sundu (ombudsman.gov.az, 2012). 

Geçtiğimiz yıl yolsuzlukla ilgili başvuru sayısının arttığını belirten 
Süleymanova, vatandaşların konuya ilişkin toplam 797 başvuru yaptığını ve bu rakamın 
2010 yılına nazaran yüzde 30.6 daha fazla olduğunu açıklamış, söz konusu 
başvurulardan 5’ine ilişkin araştırmaların halen devam ettiğini kaydeden Süleymanova, 
konuya ilişkin toplam 102 soruşturma başlatıldığını ifade etti. Askeri şubelerde daha 
fazla yolsuzluk hallerine rastlandığını söyleyen Süleymanova, bu konuda ciddi 
önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.  

Ayrıca son 15 yılda başkent Bakü ve çevre arazilerde yasadışı olarak inşa 
edilen yerleşim yerlerinin yolsuzluk konusunda ciddi sorun olduğuna vurgu yapan 
Süleymanova, birçok evin devlet kaydına alınmadığını dedi. Özellikle de Bakü’deki 
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Hövsan, Bine ve Ramanı sütçülük işletmeleri arazisinde, aynı zamanda "Alatava", 
"Zığ", "Vorovski", "Hutor", "NZS", "UPD", "Keşle", Yasamal mahallelerinde bulunan 
yerleşim yerlerinin envanterinin kısa süre içinde çıkarılması gerektiğini kaydetmektedir. 

Çalışma yasası ile ilgili toplam 1246 yolsuzluk başvurusunun yapıldığını 
söyleyen Süleymanova, bu rakamda da ciddi bir artış görüldüğünü belirtti. Ayrıca 
mahkeme yolsuzluğu ile ilgili 1179 başvurudan 2’sinin Anayasa Mahkemesi, 109’nun 
Yüksek Mahkeme, 191’inin temyiz mahkemelerinin çalışmalarına ilişkin olduğunu 
vurgulayan Süleymanova, Ombudsmana birinci derece mahkemelerin faaliyetinden 877 
şikayet başvurusunun yapıldığını ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı.  

Mahkeme çalışanlarının görevlerini suiistimal etmesi sonucu ortaya çıkan 
yolsuzluk hallerinin ortadan kaldırılması için gereken ciddi disiplin tedbirlerinin 
alındığını söyleyen Ombudsman, genel olarak 2011 yılında kuruma toplam 12 bin 680 
başvuru yapıldığını bildirdi. Süleymanova, “Bu rakamdan 1179’u mahkeme organları, 
632’si savcılık organları, 1971’inin polis organları, 634’ü mahkeme kararlarının 
uygulanması, 196’sının belediyeler, 904’ü valilikler ile ilgilidir” diye bilgi vermiştir. 

Müvekkil Aparatı’nın terkibinde oluşturulan Çevik Araştırma Grubu 
cezaçekme yerlerine ziyaretler gerçekleştirmiş, gözaltına alınmış kişilerle görüşmüş, 
Müvekkil’in teklifi ve İç İşleri Bakanlığı’nın da gösterişi ile bütün karakollarda bu 
grubun telefon numaralarının ve ‘‘İşgence ile karşılaşıldığı durumlarda Ombudsman’ı 
arayın!’’ sözlerinin yazıldığı ilanlar asılmıştır. Ziyaretler zamanı bir sıra eksiklikler de 
görülmüştür. Bazı bölgelerde (Gedebey, Yardımılı, İsmayıllı) cezaçekme yerlerinin 
binalarının esaslı tamir edilmesi gerektiği, bazılarında ise (Gah, Goranboy, Beylegan, 
Saatlı, Bilesuvar, Celilabad) yeni binaların tikilmesi, kamera sistemlerinin yenilenmesi 
gerektiği aşkar edilmiş ve gerekli işlemlere başlanmıştır. Bazı bölgelerde gözaltına 
alınarken kişilerin doktor müayenesinden geçirilmediği ortaya çıkmıştır.  

2011 yılında Ombudsman’ın ünvanına din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili 124 
şikayet girmiş ve bunların hepsi araştırılmıştır. Öğrencilerin üniversitelere, okullara 
hicaplı olarak gelmesine koyulan yasakla ilgili şikayetleri de incelemiş, bu devletin 
layık devlet olduğunu, herkesin dinle ilgili seçimine saygı duyulması gerektiğini 
vurgulamış ve bu konunun çözüm bulması için gerekli işlemlerin görülmesi yönünde 
ilgili kuumları bilgilendirmiştir. 

Müvekkil’e seçki hukukunun ihalaliyle ilgili 61 şikayet verilmiş ve müvekkil 
araştırmalar yapmıştır. Sesverme zamanı polis tarafından bu sürece yapılan müdaheleler 
araştırılmış ve böğle bir duurm aşkar edilmemiştir. Müvekkile yapılan şikayetlerin 
arasında 1306 şikayet (13,3%) hak ve özgürlüklerin mahkeme teminatı hukukunun ihlal 
edilmesiyle ilgili olmuştur.  

Vatandaşlara devlet tarafından yapılan avukat yardımının yetersiz oluğu için 
müvekkil hukuki yardım merkezlerinin oluşturulması teklifini vermiştir. Bazı 
bölgelerimizde bu merkezlerin bulunmaması vatandaşların bu yardımdan 
yararlanmasını sınırlamıştır. Bu sebebpten bu bölgelerde yaşayan vatandaşla hukuki 
yardım almak komşu illerdeki avukatlara ve hukuki yardım merkezlerine gitmektedirler. 
Müvekkil vatandaşları bu zor durumdan kurtarmak için durumu Adalet Bakanlığı’na 
bildirmiştir. 

Bu yılda iş hukuklarının ihlali ile ilgili 936 şikayet başvurusu yapılmıştır. Bu 
şikayetler aylık ücretlerin ödenilmemesi, iş anlaşmasında gösterilen şartlara uygun 
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davranılmaması, yıllık iznlerin verilmemesi vs. durumları içermektedir. Bu durumları 
önlemek için gerekli işlemler yapılmış ve bazı yerlerd olumlu değişiklikler 
gözlemlenmiştir. Sosyal Teminat haklarının ihlaliyle ilgili Müvekkil Aparatı’na 2011 
yılında 895 şikayet verilmiş. 

Eğitim hukuklarının ıhlaliyle ilgili gelen şikayet sayısı ise 341 olmuştur. 
Şıkayetlerle ilgili araştırmalar yapılmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Bakü’de orta 
okullarda 10 okul müdiri işten çıkarılmış, 146 okul müdırıne de uyarı yapılmıştır. 

Mahbuslardan gelen şikayetler araştırılmış, incelenmiş ve sonuc olarak 17 
mahkuma aff kararı çıkmıştır. Kurum kurulduğu yıldan 2011 yılılnın Aralık ayına kadar 
ise toplam 326 kişiye aff kararı çıkmıştır. 

2011 yılında Müvekkil’e kadın haklarının ihlaliyle ilgili 3411 şikayet 
verilmiştir. Şikayet dilkeçeleri incelenmiş, müvekkil tecavüze uğramış, evlerinden 
kovulmuş, psikolojik durumunda sorunlar olan kadınlar için sığınacak yerler verilmesi 
için teklifte bulunmuştur. 2002 yılından başlayarak 2011 yılına kadar Müvekkile 
başvuru sayısını Müvekkilin yıllık raporlarında verilen rakamlara dayanarak tablo 
oluşturalım. 

 

Şekil 4.1: Yıllara Göre (2002-2011) Müvekkile Başvuru Sayısı 

Başvuru Sayısı 

 Yıllar 

 

2002 yılındaki başvuru 28 Ekim tarihinden başlamaktadır. Görüldüğü gibi 
müvekkile her yıl daha fazla başvuru yapılmaktadır. Bunu Müvekkil, vatandaşların 
kuruma olan güveninden kaynaklandığını ileri sürmektedir.  



 
 

105 

4.6.2.4.2.Özel Raporlar 

Müvekkil insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili Milli Meclis’e özel 
raporla sunmaktadır. Müvekkil kamuoyu ve parlamentonun desteğine ihtiyaç duyduğu 
durumlarda, özel raporlar düzenleyip parlamentoya sunmaktadır. Yıllık raporların 
gazetede yayınlanma zorunluluğunun olmasına karşın özel raporlarda böyle bir 
zorunluluk yoktur (İbayev, 2001: 40). Özel rapor olarak Müvekkilin çocuk haklarıyla 
ilgili hazırladığı raporu inceleyeceğiz. 

Çocuk Haklarıyla İlgili Özel Rapor- 19 Mayıs 1998 yılında Çocuk haklarıyla 
ilgili kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun çocuk hak ve özgürlüklerini, çocuklarla ilgili 
devlet politikasının temel ilkelerini, bu hakların korunması için kamu kurumlarının, 
diğer tüzel ve gerçek kişilerin görevlerini belirlemektedir.  

Azerbaycanda Müvekkilin temel görevlerinden biri de çocuk haklarının 
korunması ve ihlale uğramış çocuk haklarıyla ilgili araştırmalar yapıb, sorunu çözüme 
kavuşturmaktır. Çocuk haklarının ihlaliyle ilgili şikayetler Müvekkile gönderilir ve 
Müvekkil tarafından incelenir. Müvekkil çocuk haklarıyla ilgili faaliyet alanı aşağıdaki 
gibidir: 

a) Çocukların durumunun araştırılması; 

b) Çocuk haklarıyla ilgili kanunların geliştiirlmesi ile ilgili önerilerin hazırlanması; 

c) Bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları ve uluslararası örgütlerle iletişim 
halinde olmak; 

d) Bilgilendirme alanında daha çok iş görmek. 

Çocukların eğitim hukuklarının sağlanması en önemli konulardan biridir. 
Azerbaycan Cumhuriyyeti Anayasası’nın 42.maddesine göre her bir vatandaşın eğitim 
alma hukuku vardır.  

Müvekkil bölgeleri ziyaret zamanı bazı köylerde ve illerde orta okullarda 
öğretmen yetersizliğini görmüş, bir öğretmenin bir kaç derse girmesi ile ilgili sorunların 
olduğunu görmüş ve bu sorunların çözüme kavuşması için ilgili kurumlara bilgi 
verilmiştir. Sorunun ortadan kalkması için Müvekkil’in önerdiği ‘‘Azerbaycan 
Cumhuriyyeti orta okullarında kadro yetmezliğini ortadan kaldırmak için gelişim 
programı’’ onaylanmıştır. Programa dayanarak genc öğretmen adayları işe alınmış.  

Çocukların sadece eğitimi değil, aynı zamanda onların sağlık duurmları da 
önemli konulardandır. Okullarda sağlık ocaklarının bulunmaması da Müvekkil’e verilen 
şikayet dilekçelerinde yer almaktadır. Müvekkil bu konuyla da ilgili araştırmalar yapmış 
ve ilgili organlara bilgi vermiştir. 

Müvekkil Ukrayna İnsan Hakları Üzre Müvekkilinin yaptığı toplantı için gittiği 
dönemde Kiyevde Kardioloji Merkezde de bulunmuş ve orda ünlü doktor Boris 
Todurovla görüşmüş. Azerbyacan’da kalp sorunu olan 12 yaşlı bir çocuk Müvekkil’in 
teşebbüsü ile o hastaneye gönderilmiş ve temannasız olarak ameliyat yapılmış. Olumlu 
sonuç elde edilmiştir.  

Çocukların erken yaşlarında aileleri tarafından gücleri yetmeyecek işlerde 
çalıştırılmaları da Müvekkilin araştırma konusu içerisinde olmaktadır. Müvekkil’e gelen 
şikayetler arasında eşlerin boşanması durumunda bölgü zamanı (ev, emlak vs.) çoğu 
zaman çocukların dikkate alınmaması ile ilgili olanlar da yer almaktadır. Bu durum 
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çocukların hem maddi, hem de manevi sıkıntılar çekmesine neden olmaktadır. Sonuç 
olarak bu durum çocukların derslerden kaçması ve para kazanmak için farklı yerlerde 
çalışmasına yol açmaktadır. Bu soruna çözüm bulmka için Müvekkil ilgili organlara 
bilgi vermekte ve mahkeme aldığı kararlarda bu durumu dikkate almalarını 
önermektedir.  

 

4.7. AZERBAYCAN MÜVEKK İLİ’NİN DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİSİ 

Müvekkil’in diğer kurumlarla ilişkisi Azerbaycan Müvekkil’inin yıllık 
raporlarında açıklanmıştır. 2011 yılına ait yıllık raporda şu ilişkiler aşağıdaki şekilde 
açıklanmıştır. 

Belediyelerle İlişkisi- Gelişmiş ülkelerde belediyeler toplumun sosyal, 
ekonomik sorunlarının çözümünde önemli role sahiptirler. Müvekkil ilk önce 
belediyelerin işlerindeki eksiklikleri kaldırmak için gerekli işlerin yapılması gerektiğini 
savunmaktadır. Azerbaycan’da belediyelerin kanunları daha iyi şekilde öyrenmesine, 
faaliyetini geliştirmesine ihtiyac vardır. Müvekkil bu alanda belediyelerin gelişmesi için 
yeni seçilen belediyeler için seminerler düzenlenmesine destek olmuş ve bunun için 
gerekli işlemler yapılmıştır.  

Kitle İletişim Araçlarıyla İlişkisi- Kurumun faaliyeti ile ilgili KİA’da bilgiler 
yayınlanmaktadır. 2011 yılının Aralık ayına kadar sadece gazete ve dergilerde 7593 
makale yayınlanmıştır. Bu makalelerin 832-si 2011 yılına aittir. Müvekkil’in faaliyeti 
süresinde verdiyi bildirimler- 20 Ocak faciası, Hocalı soykrımı, işgal edilmiş illerin 
işgal ildönümleri ile ilgili bildirimler, 31 Mart soykrım günü ile ilgili bildirimler BM 
İnsan Hakları Üzre Baş Komiserliğine, Uluslararası ve Avrupa Ombudsmanlık 
kurumuna, Bakü’de bulunan elçiliklere, diğer devletlerdeki Azerbaycan büyükelçiliğine 
gönderilmiştir. Bu bildirimler çeşitli ileti şim araçlarında (gazetelerde, dergilerde, 
televizyon ve radio programlarında) yayınlanmıştır. 

Müvekkil yaptığı araştırmalar sonucunda hazırladığı rapor ve önerilerini 
ilgililere ve idareye bildirir. İdare, Müvekkilin kararlarını uygulamadığı takdirde, 
Müvekkilin hukuki alandaki yetkileri tükenmiş olur. Bu noktada Müvekkil, idareye 
karşı siyasi denetim mekanizmasını, kamu orunu, baskı gruplarını harekete 
geçirmektedir ki bu, Müvekkilin en etkili müdahele aracıdır. Bu yüzden Müvekkilin 
KİA ile ili şkilerinin en üst düzeyde olması, kurumun kalıcılığı ve özellikle de etkinliği 
açısından gerekli ve önemlidir. 

Müvekkil 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. 

Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkisi- Müvekkil’in STÖ ile ilişkileri 
genişlendirilmektedir. Müvekkil kamu kurumlarıyla beraber STÖ ile de irtibat içindedir 
ve STÖ-ni temsil eden Araştırma Grubu bulunmaktadır. 2003 yılında Müvekkil’in 
yanında Ekspertler Şurası (Araştırma Grubu) oluşturuldu. Bu grup içinde kamu 
kurumlarıyla beraber STÖ de yer almaktadır. Bu, Müvekkil’in STÖ’ye olan ilgisinden 
kaynaklanmaktadır. Grup insan hakları alanında deneyimi olan STÖ elemanlarından 
oluşmaktadır. Ekspertler Şurası kamu kurum görevlileri ile STÖ görevlilerinin insan 
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haklarıyla ilgili kararlarını birleştirerek, ortak kararla sorunların çözümüne 
çalışmaktadır. STÖ’nün düzenlediği toplantılara MA elemanları da katılmakta ve kendi 
görüşlerini bildirmekteler. 

Savcılıkla İlişkisi- Savcıyla Müvekkil faaliyetleri sırasında cinayet takibi 
zamanı insan haklarının korunması açısından bir birilerine rakip değil, tam tersi bir 
birini tamamlamaktalar. Savcı ve Müvekkil arasındaki ili şki Müvekkil hakkında 
kanunda da gösterilmiştir. Kanunun 14.maddesine göre Müvekkil, yıllık raporlrın bir 
kopyasını da Baş Savcıya gönderir. Rapor Savcılık tarafından incelenir. Raporda 
gösterilen sorunlar ve ihlallerin ortadan kaldırılması için Savcılık tedbirler görmeye 
başlar. Savcı ve Müvekil arasındaki işbirliği beraber denetlemeler, birlikte tartışmalar 
yapmaları şeklinde de görülmektedir. AC Anayasası ve taraf olduğu anlaşmalarla 
belirlenmiş insan hak ve özgürlüklerini korumak hem Müvekkil’in, hem de Savcı’nın 
temel görevidir.   

Mahkemelerle İlişkisi- Azerbaycan’da mahkemelerin etki alanı sadece hakim 
sayısına, mahkemelerin maliyeleştirilmesine değil, aynı zamanda insan hak ve 
özgürlüklerinin sağlanmasının korunmasına dayanmaktadır.  

 

4.8. NAHÇİVAN ÖZERK CUMHUR İYYET İ OMBUDSMANLIK KURUMU 

Nahçıvan veya resmî adıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (Azerice: Naxçıvan 
Muxtar Respublikası), Azerbaycan'a bağlı ancak Azerbaycan ile sınırı olmayan özerk 
bir cumhuriyet. Azerbaycan'a bağlı olmakla birlikte, bu ülkeyle fiziki bağlantısı 
olmayan Nahçıvan, Türk Cumhuriyetleri arasında Türkiye ile fiziki bağlantısı bulunan 
tek toprak parçasıdır. Türkiye ile Nahçıvan arasında 13 km'lik bir sınır bulunmaktadır. 
Nahçıvan şehir merkezi ile Türkiye'nin Iğdır ili arasındaki uzaklık 160 km olup, iki 
şehir karayolu ile birbirlerine bağlanmıştır. İki ülke arasındaki ulaşım ve ticari ilişkiler 
Dilucu Kapısı'ndan gerçekleştirilmektedir. 

NÖC Müvekkili AC Müvekkili’nin küçük bir modelidir.  

 

4.8.1. Tarihsel Gelişimi 

Nahçıvan'ın statüsü 12 Kasım 1995 tarihinde halk oylaması ile kabul edilen 
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın 9. Bölümü'nde düzenlenmiştir. Buna göre; 
Nahçıvan içişlerinde özerk, savunma ve dış politikasında ise Azerbaycan’a bağımlı bir 
statüye sahiptir. Yasama organı 45 üyeli Ali Meclis'ten, yürütme organı ise Bakanlar 
Kurulu'ndan oluşan Nahçıvan’da yargı görevi bağımsız mahkemelerce ifade 
edilmektedir. 

Nahçivan Özerk Cumhuriyyeti’nde Ombudsmanlık kurumu Müvekkil’in 
tavsiyesi üzerine 13 Temmuz 2006 yılında oluşturulmuş ve bağımsız olarak faaliyete 
başlamıştır.  

30 Aralık 2005 yılında NÖC’nin Anayasası’na ek ve değişikliklerin yapılması 
ile ilgili AC Anayasası Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna esasen NÖC İnsan 
Hakları Üzre Müvekkil’in seçilmesi ve statüsü ile ilgili değişiklikler edilmiştir. 20 Şubat 
2006 yılında “Nahçivan Özerk Cumhuriyyeti İnsan Hakları Üzre Müvekkili 
(Ombudsman) Hakkında” NÖC Kanunu yürürlüğe girmiştir. 21 Şubat 2006 yılında ise 
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NÖC Ali Meclisi’nin başkanı Vasif Talıbov bu kanunla ilgili ferman imzalamıştır. 
Fermanda NÖC Bakanlar Kurulu’ndan müvekkilin faaliyetini gerçekleştirmesi için 
onun için konut ve diğer gerekli eşyaların sağlanması, her yıl devlet bütçesinden 
müvekkil ve onun aparatinin faaliyetinin gerçekleştirilmesi için vesaitin ayrılması ve 
kanunda belirlenmiş diğer işlerin gerçekleştirilmesi istenmiştir. 

 

4.8.2. Seçilmesi ve Statüsü 

Müvekkil Nahçivan Ali Meclisi tarafından 31 oyla (oyçoğunluğuyla) seçilir. 
(Madde 2.1) Ali Meclis adaylar arasından seçim yapamadıkta başkan tekrar yeni adaylar 
ileri sürmektedir. Yaşı 30’dan az olmayan, yüksek eğitime sahip, insan hak ve 
ögürlüklerinin korunması alanında deneyimi olan, Nahçivan Özerk Cumhuriyyeti’nde 
yaşayan, Azerbaycan Cumhuriyyeti vatandaşı olan herkes Müvekkil olmak için aday 
gösterilebilir (Madde 3.1). İkili vatandaşlığı olan, başka devletler karşısında herhangi 
bir sorumluluk sahibi olan, yürütme ve yargı sistemlerinde hizmet edenfaaliyet 
yetersizliyi mahkeme tarafından onaylanan, ağır cinayet veya cürüme göre tutuklanmış 
kişi Müvekkil olamaz (Madde 3.2). Müvekkil hiçbir siyasal partinin üyesi olamaz 
(Madde 3.3). Bu göreve seçilen kişi seçildiyi günden 5 gün içinde statüsüne uygun 
olmayan faaliyeti varsa son vermelidir (Madde 3.4). 

Müvekkil 7 yıllık süre için seçilir (Madde 4.1). Aynı kişi iki defadan fazla 
seçilemez (Madde 4.2). Görev süresi bittiğinde, yeni Müvekkil seçilmemişse, yenisi 
seçilene kadar eski Müvekkil görevine devam eder (Madde 4.3). 

Müvekkil bağımsızdır. Sadece Azerbaycan ve Nahçivan Cumhuriyyeti kanun 
ve yasalarından bağımlıdır (Madde 5.1). Müvekkil’in bağımıszlığının teminatları 
aşağıdakılardır (Madde 5.2): 

a) Deyişilmezdir; 

b) Dokunulmazdır; 

c) Nahçivan Özerk Cumhuriyyeti’nin herhangi bir kamu veya özel kurumu onun 
faaliyetine müdahele edemez; 

d) Olağanüstü durumlarda Müvekkil’in faaliyeti durdurulamaz veya sınırlanamaz. 

Müvekkil görev süresi müddetince dokunulmazdır (Madde 6.1). Herhangi bir 
cinayet üzerinde yakalanmadığı sürece mahkeme tarafından aleyhine karar verilemez. 
Suç üzerinde yakalanarsa buna şahit olan kişi 24 saat içinde Nahçivan Özerk 
Cumhuriyyeti Ali Meclisi’ne ve Savcılığa haber vermelidir (Madde 6.2). Müvekkil’in 
dokunulmazlığına Ali Meclis’i tarafından oyçoğunluğuyla (31 oy) son verilebilir 
(Madde 6.3). 

Dokunulmazlık aynı zamanda Müvekkil’in evini, telefonunu, arabasını, iş 
odasını, özel mülkünü ve belgelerini kapsamaktadır (Madde 6.4). Aşağıdaki durumlar 
gerçekleştiğinde Müvekki’lin görevine zamanından önce son verilir (Madde 7.1): 

a) Müvekkil’e ait taleblere uyulmadıkta; 

b) Müvekkil faaliyet yeteneğini tamamile yitirdikte; 

c) Vefat ettikte; 

d) Mahkemenin müvekkille ilgili yürülüğe girmiş herhangi bir kararı bulundukta; 
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e) Müvekkil görevinden gönüllü olarak ayrıldıkta, istifa ettikte. 

Müvekkil’in görev süresi yukarıda gösterilen sebeplerden herhangi birinden 
dolayı erken sonlandırıldığında Nahçivan Özerk Cumhuriyyeti başkanı yeni adayları Ali 
Meclis’e sunmalıdır (Madde 7.3). 

Müvekkil’in aldığı aylık ücret 1300 AZM’dir (Madde 16.1). 

 

4.8.3. Çalışma Şekli 

Müvekkil, Azerbaycan Cumuriyeti vatandaşları, yabancılar, vatandaşlığı 
olmayan kişiler, Nahçıvan Özerk Cumhuriyyeti’nde oturan veya faaliyet gösteren tüzel 
kişilerin Nahçivan’da insan haklarının ihlaline dair şikayetlere bakmaktadır (Madde 
8.1). Kamu kurumları şikayette bulunamazlar. Şikayet dilekçesinde şikayette bulunanın 
adı, baba adı, soyadı ve ev adresinin gösterilmesi gerekmektedir (Madde 9.2). 
Bunlardan birinin eksik olduğu dilekçeye bakılmamaktadır (Madde 11.1.1). Şikayet 
yazılı olarak değil de sözlü olarak yapılarsa, Müvekkil Aparatı’nın dilekçelerden 
sorumlu olan elemanı şikayetçi ile ilgili bilgileri, şikayetin konusunu bir kağıta yazar ve 
şikayetçi bunu imzalar (Madde 9.4). Müvekkil’in, şikayetçiyle ilgili bilgileri gizli 
tutması gerekir (Madde 9.5). Dilekçe verildikte Müvekkil (Madde 10.1): 

a) Şikayete bakmak için dilekçeyi kabul eder; 

b) Şikayete bakmaktan imtina eder- bu durumda 10 gün içinde şikayetçiye 
açıklama şeklinde bilgi verilir. 

Şikayet Müvekkil’in yetkilerini aşarsa Müvekkil bu şikayete bakmaz ve ilgili 
organa devreder. Şikayete bakıldığında hakkında şikayette bulunulmuş kurumun 
şikayetle ilgili görüşleri alınır. Bu görüşler 10 gün içinde müvekkile verilmelidir 
(Madde 10.2). Şikayetlere 30 gün içinde bakılmaktadır. Araştırmalarla ilgili yeni 
bilgilee başvurulması gerektiğinde bu süre 30 gün daha artırılabilir (Madde 12.6). 

Müvekkil cari yıl bittikten sonra bir aydan geç olmadan yıllık raporunu Ali 
başkana verir ve MM karşısında bu raporla sunum yapar  (Madde 14.1). Yıllık raporda 
insan haklarını ihlal eden, kanun ve yasalara uymayan kamu ve yerel kurumların adları 
verilir ve bununla ilgili görülmüş işler anlatılır (Madde 14.2). Yıllık rapor Nahçivan 
Özerk Cumhuriyyeti Bakanlar Kurumu’na, Yüksek Mahkemesi’ne ve Savcılığ’a 
gönderilir (Madde 14.4). Rapor “Şark Kapısı” gazetesinde yayınlanır (Madde 14.5). 

Preventiv Grup- Bu grupun üyeleri Müvekkil tarafından 3 yıllığına 
atanmaktalar. (Madde 18.1.2) Grup üyelerinin yaşı 25’ten az olmamalı, yüksek eğitimli, 
insan hakları alanından deneyimli, yüksek ahlaki değerlere sahip olmalıdır (Madde 
18.1.1). Grubun temel amacı, ziyaretlerede bulunarak insan hakları ihlallerini araştırmak 
ve hakları ihlal edilmiş vatandaşların şikayetlerini öğrenib, bu konuda araştırma 
yapmaktır.  
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4.9. MÜVEKK İL’ İN AZERBAYCAN DEMOKRAT İK SİSTEMİNE SAĞLADI ĞI 
KATKILAR 

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 gerçekleştirilmi ştir. 

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. Demokrasi sadece bir 
kurumlar ve kurallar dizini olmayıp, sağlıklı i şleyebilmesi için kendisiyle uyumlu bir 
siyasal kültüre ihtiyaç gösteren bir yönetim şeklidir. 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. Müvekkil 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 yanıdır (Kılıçbay, 1997: 12). 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. Müvekkil idare üzerinde “hukuka uygun 
davranmaya” zorlayıcı bir etki doğurmuştur. Kamuoyunun desteğini arkasına almış, 
basınla işbirliği içinde olan, bağımsız Müvekkil, hukuk devletini gerçekleştirmede 
önemli bir vasıta olmuştur. 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 
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 olmaktadır. Müvekkil vatandaşa hak aramada yardımcı olmaktadır. 
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. 

Müvekkil bünyesinde uzmanlar ve hukukçuları barındırdığı için vatandaşa hak 
aramada yardımcı olmakta, hatta hakkı onun adına aramaktadır. Müvekkil’in pratik, 
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çabuk sonuç alan esnek yapısı bireylerin daha kısa sürede tatmin olmasını ve sisteme 
karşı güven duymasını sağlamıştır. Müvekkil hakkını aramak için kuruma başvuranları 
bilgilendirmek, başvuru doğrultusunda harekete geçmek, re’sen harekete geçmek 
yoluyla halkın demokrasiye ve devlet kurumlarına yabancılaşmasını önlemektedir. 
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. Müvekkil bir nebze olsun 
bu bürokratik hantal yapının daha çabuk işlemesine sebep olarak, vatandaşların gayrı 
meşru, hukuk dışı yollara başvurmalarını önlemiştir. Vatandaşlar haklarını aradıkça ve 
bekledikleri sonuçları da aldıkça kendilerine daha güvenir hale gelir. 

Müvekkil halkla kaynaştığı, basınla ilişkide bulunduğu, kamuoyunu arkasına 
aldığı ve bağımsız olduğu oranda bu idealin gerçekleştirildi ği için daha başarılı 
olmuştur. Müvekkil yönetime karşı bir güç değildir. Aksine yanlışların daha çabuk 
farkına varılıp düzeltilmesini sağlayarak, yönetim üzerinde hukuka uygun davranma 
yönünden motive edici etkisiyle uzun vadede yönetime de faydalı olmakta, vatandaş ile 
yönetimin birleşmesini, birbirlerine daha saygılı hale gelmelerini sağlamaktadır. 

Müvekkil halkın yanında yer alan kişi, hak ve özgürlüklerini koruyan, idareyi 
de olumlu yönde destekleyen bir kurumdur. Kurumun varlığı, idareyi daha dikkatli 
davranmaya sevk etmekte ve ayrıca bundan da önemlisi müvekkilin getirdiği çözüm 
önerileri ve görüşleri ile idareye de yol gösterebilmektedir. 

 

4.10. MÜVEKK İL’ İN DÜNYA SİSTEMİNDEKİ YERİ 

20.y.y’da ortaya çıkan Ombudsmanlık kurumu mahkeme sisteminden farklı 
olarak insan hak ve özgürlüklerini korumak için ortaya çıkmıştır. Mahkeme sisteminde 
ortaya çıkan boşluklar Ombudsmanlık kurumunun geniş yayılmasının nedenleri 
arasındadır. Kurumun amaçlarından biri de herzaman artmakta olan kamu gücünün 
karşısında insan özgürlüklerini korumaktır. Kurum ilk olarak İskandinav ülkelerinde 
yaranmıştır. Şimdi Azerbaycan’daki Ombudsmanlık kurumunun dünyadaki yerini 
çeşitli özelliklerini inceleyerek açıklamaya çalışacağız (Yılmaz, 2003: 76). 

a) Seçimler-Ombudsmanlık kurumunun seçilmesi kurumun bağımsızlığını 
simgeleyen en önemli faktörlerden biridir. Kurum genellikle Parlamneto trafından 
seçilmektedir. Ama bazı ülkelerde vali tarafından atanır. Ombudsmanlık kurumu 
seçilmesi veya atanması açısından 3 grupta toplanabilir. İsveç’te seçim hazırlıkları 
Parlamentonun üyeleri tarafından yapılmakta ve üyelerden 4 kişinin açık oylaması ile 
açıklanmaktadır. Norveç’te, Finlandiya’da, Danimarka’da ve Avstriya’da kurum, 
Parlamento tarafından seçilmektedir. İkinci grupa ait ülkelerde Ombudsmanlık kurumu 
Yasama organı ile Yürütme organının ortak kararı ile atanır. Ingiltere’de Parlamento 
Komiserliği Kraliçenin Parlamento’ya yazdığı mektupla atanmaktadır.  İrlandiya’da 
kurum Parlamento’nun kararından sonra Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. 
Üçüncü grupa iat ülkelerde ise  Ombudsman sadece Yürütme organı tarafından atanır. 
Fransa bu grupa aittir. Mediatör hükümetin kararıyla göreve gelir.Sonuç olarak 
Ombudsmanlık kurumunu seçimler açısından 3 grupta göstermke mümkündür: 
parlamneto, parlamento ve yürütme organı, sadece yürütme organı tarafından atanan. 
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Azerbaycan’da Müvekkil Parlamneto ve Valiliğin ortak faaliyyeti ile seçildiğine göre 
Müvekkil 2.grup ülkeler sırasına ait edilir.  

b) Görev Süresi-Farklı ülkelerde Ombudsman’ın görev süresi farklılık 
göstermektedir. Görev süreleri açısından Ombudsmanlık sistemleri 2grupa 
ayrılmaktadır: görev süresi belli olmayan ve belirli süreliğine görevde bulunan. Birinci 
grup sırasında İngiltere ve Danimarka Ombudsmanları yer alır. İkinci grupta ise 2 ve 7 
yıllık süreyle göreve atanan Ombudsmanlar yer almaktadır. Müvekkil ikinci grupa ait 
edilir. Görevden alınmalarına göre 3 grupta gösterebiliriz. Parlamento tarafından, 
yürütme organı ve parlamento tarafından, ya da parlamento, yürütme organı ve 
mahkeme sisteminin ortak kararıyla görevinden alınanlar. Müvekkil 3.grupa ait edilir. 

c) Görev Alanına Giren Konu ve Kuruluşlar- Görev alanına giren konular 
aşısından ombudsmanlar 2 grup şeklinde ele alınabilir: yetki alanı geniş olan ve sınırlı 
yetkilere sahip olanlar.ombudsman’ın görev alanına giren temel konular kötü yönetimin 
karşısını almak ve vatandaş haklarını korumaktır. Fransa gibi mahkeme sistemi üstün 
olan devletlerde ombudsman, kanuna uygunlukla beraber adaletin tam şekilde 
sağlanmadığı durumları halletmekle yükümlüdür. Hak ve özgürlükleri korumak, kötü 
yönetimi önlemekle ilgili verilen şikayetleri incelemekten daha geniş bir görevdir. 
Ombudsman insan hakları ihlallerinin sebebini araştırmkata, ilgili kurumlara tekrar bu 
gibi durumların yaşanmaması için tavsiyelerde bulunmaktadır. Köte yönetimi önlemke 
te ombudsman’ın temel görevidir. Kötü yönetimden taraf tutma, süründürmecilik, 
rüşvet, kötü davranma anlaşılmaktadır. Vatandaş şikayetlerinin araştırılmasının 
sağlanması kötü yönetimi önlemek amacını taşır. Müvekkil bu alanda geniş yetkilere 
sahiptir, araştırdığı şikayetle ilgili he türlü bilgiyi alabilir, araştırma yapabilir. 

d) Ombudsman’a Başvuru- Vatandaşların Ombudsman’a direk, hiçbir ücret 
ödemeden başvurması önemli konudur. Mahkeme sistemindeki boşlukları doldurmak 
amacıyla oluşturulan Ombudsmanlık kurumu bürokratik şartlardan tamamen uzaktır. 
Ama bu da çeşitli ülkelerde farklılık göstermektedir. İngiltere ve Fransa’da 
Ombudsman’a başvuru yapmak için öncelikle parlamentoya yazılı olarak başvuru 
yapmak gerekir. Parlamneto uygun gördüyü taktirde başvurular Ombudsman’a 
devredilir. Ombudsman herkes için açık ve şeffaf olmalıdır. İskandinav ülkelerinde 
sözel olarak ta başvuruda bulunuluyor. Ama Finlandiya’da sadece yazılı şekilde 
yapılmaktadır. Şikayetlerin yazılı olarak verilmemesi Askeri Ombudsmanlar aşısından 
önemlidir. Çünkü askeriyedekiler çeşitli sebeplerden dolayı Ombudsman’a yazılı olarak 
başvurmaktan çekinmekteler. Böylelikle Ombudsman’a başvuruyu 2 şekilde- bürokratik 
şartlardan uzak olan, bürokratik şartlara baölı olan diye ayırabiliriz. Azerbaycan’da 
Müvekkil başvurular bürokratik şartlardan uzak olan grupa ait edilebilir. Çünkü, 
başvurular direk olarak Müvekil’e yapılmakta ve ya posta ile gönderilmektedir.  

e) Ombudsman’’ın Kararları- Ombudsman 3 şekilde karar ala bilir. Bunlardan 
geniş yayılmış olanı Ombudsman’ın rapor hazırlamasıdır. Rapor yıllık olarak 
yayımlanmaktadır. İkinci yöntem Ombudsman’ın kanuna aykırı kararlara karşı 
makhemeye müracaatta bulunmasıdır. Üçüncü olarak, Ombudsman şikayetçi ile 
hakkında şikayet verilen kurum arasındaki ihtilafı ortadan kaldırır.  Kurumun 
şikayetçiden özür dilemesini, maddi zararın ödenilmesini taleb eder.  Azerbaycan’da 
müvekkil yıllık raporunu Parlamento’ya sunar.  
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Farklılıklarla beraber dünyadaki Ombudsmanlık kurumları arasında 
benzerlikler de vardır. Müvekkilin de dünya Ombudsmanlarıyla benzer özellikleri 
şunlardır: 

a) İnsan hak ve özgürlüklerini korur; 

b) Kötü yönetimin karşısını almaya çalışır; 

c) Yaptırım karaları alamaz; 

d) Soguya çekme ve bilgi toplama yetkisi vardır. 

 

4.11. SORUNLAR VE ÖNERİLER 

Ombudsmanın her hangi bir ülkede etkili faaliyette bulunabilmesi için, o 
ülkede parlamentonun bağımsız olması gerekir. Ombudsmanın etkili faaliyeti için aynı 
zamanda kanunların uygulanma düzeyinin yüksek olması gerekir. Azerbaycan’da ise 
yasama ve yargı fiilen ve hukuki olarak yürütmenin etkisi altında bulunduğundan 
Ombudsmandan çok şey beklemek mümkün değil. Aynı zamanda mahkemelerin 
bağımsızlığının tartışıldığı bir sistemde Ombudsmanın verimli faaliyette bulunabileceği 
kuşkuludur. Binlerce şikayet başvurusu sonucunda bu kurumun işi felç olur ve yapılan 
işin verimliliği azalabilir. Bu sorunları, ortadan kaldırılması  için önerilen çözümlerle 
birlikte açıklamkata fayda var: 

1-Ombudsmanlık kurumunun faaliyetinin kaliteli olması için ülkede 
parlamentonun bağımsız olması gerekmektedir. Kanun ve yasaların üst düzeyde 
tutulması, bunlara ciddi şekilde uyulması gerekir. Azerbaycan’da mahkemenin 
yapamadıklarını Ombudsmanın yapabilmesi de mümkün değildir. Binlerce şeikayetin 
ve dilekçenin kuruma verilmesi, bu kurumun işlerinin aksamasına neden olmaktadır. 
Ama bu kurumun Azerbaycan’da faaliyet göstermesi demokrasinin gelişmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. 

2-Ombudsmanlık kurumu bağımsız bir kurum olmakla beraber, insan hak ve 
özgülüklerinin korunması açısından bir devlet mekanizmi rolu oynamaktadır. Bu 
sebepden kurumun insan hakları sorunlarını çözüme kavuştururken sivil örgütlerinin de 
görüşlerini almalı, bu sorunları birlikte incelemelidir. Bu birlikte hareketin kurumun 
daha fazla bilgi toplamasına ve insanlarla  daha kolay iletişime geçmesine olumlu etki 
edeceği düşünülmektedir. 

3-Son zamanlarda Azerbaycan’da kurum sadece dilkeçeleri kayıta geçiren ve 
taraflar arasında postacılık yapan bir kuruma çevrilme tehlikesi karşısındadır. Bunun 
önlenmesi için kamu organlarıı kuruma destek olması, yardım etmesi gerekir. Eğer 
toplumda kuruma olan inam azalırsa kurumun başarısından konuşmamız imkansız 
olacaktır. 

4-Ombudsmanlık kurumunun oluşturulması ve insanlar tarafından 
benimsenmesi uzun zaman gerektiren bir süreçtir. Rusiya ve Gürcüstan’daki 
tecrübelerden göründüğü gibi bu devletlerde Ombudsman’ın yetkileri kısıtlanmıştır. 
Müvekkil de aynı tehlike karşısındadır. Bu yüzden insanlarda kuruma güven oluşturmak 
için şikayetlere kanun ve yasalar çerçevesinde bakmak ve sonuçlandırmak 
gerekmektedir. 
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5-Başka bir sorun da Ombudsman’ın görevlendirilmesi ile ilgilidir. 1997 
yılında ABD devlet departamentinin Rusiya Federasyonu (RF) insan hakları ile ilgili 
ülke hesabatında RF parlamentosunun (Duma) bu yılda Ombudsman için aday 
seçemediği gösterilmiştir. Bu görev yıl sonuna kadar boş kalmıştır. Gürcüstan da aynı 
sorunla karşılaşmıştır (1996 yılında). Müvekkil ile ilgili kanunda da bu konuda sorun 
oluşmasına sebep olacak hükmler yer almıştır. Cumhurbaşkanı’nın adayları belirlemesi, 
ama parlamentonun adaylar arasından seçim yapamaması bu sorunu doğurabilmektedir. 
Bunun giderilmesi için hükmlerde değişiklik edilmesi gerekmektedir. 

6-Ombudsman tekbaşına başarılı olamaz. Diğer İnsan Hakları ile ilgili 
kurumlarla iletişimde olması gerekir.  Müvekkil ve Anayasa  Mahkemesi karşılıklı 
iletişim içinde olmalı, insan haklarının korunması için birlikte hareket etmelidirler. 
Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararların 80-90%i insan hak ve özgürlüklerinin 
korunması ile ilgilidir. Bu iki kurumun birlikte faaliyeti Yasamadaki bazı boşlukların 
doldurulması ile sonuçlanacaktır. 

7-İnsan hak ve özgürlüklerinin korunmasında devlet ilk önce iç araç ve 
gereçlerdi kullanmaktadır. Mahkemelerdeki iş sayımının azaltılması için (iş sayımının 
fazla olması gecikmelere yol açmaktadır) Müvekkil’in yetkilerinin arttırılması 
geekmektedir. Mahkemelerde sorunları çözüm bulmamış ahalinin Müvekkil’e 
başvuruda bulunması ve Müvekkil’in mahkeme kararlarını kanun ve yasalar 
çerçevesinde araştırması çok önemli bir konudur. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Devletin görev alanlarının genişlemesi, devletin karmaşık bir yapı haline 
dönüşmesine neden olmuştur. Devlet bu yeni niteliği ile toplumun ekonomik, sosyal, 
kültürel, sağlık sorunları ile uğraşmakta ve yeni yasalar, tüzükler, yönetmelikler, 
genelgeler çıkarmakta ve sayısız idari işlemler yapmaktadır. Böylesine karmaşık ve 
büyük bir güç karşısında, zayıf ve çaresiz olan bireyler idarenin haksız eylem ve 
işlemlerine maruz kalmakta, çeşitli nedenlerle de çoğu kez haklarını arayamamaktadır. 
Bu nedenle kişilerin hak ve özgürlüklerinin sağlanması amacıyla çeşitli denetim 
mekanizmaları oluşturulmuştur. Çünkü devlet gücünü kullanma yetkisini elinde 
bulunduranlar; bu gücü, halkın özgürlüklerinin kısıtlanması veya haklarının 
çiğnenmesine neden olabilecek keyfi uygulamalara gidebilirler. Bunun önüne geçmek 
için oluşturulan denetim mekanizmaları ise; idari kuruluşlar tarafından “idari denetim”, 
yasama organınca “siyasal denetim”, yargı organlarınca “yargı denetimi”, kamuoyu 
oluşturanlarca “kamuoyu denetimi” ve “uluslar arası denetim” dir.  

Devletin zamanla görev ve fonksiyonlarının artması, buna bağlı olarak giderek 
büyük bir güç ve karmaşık bir yapıya dönüşmesiyle, mevcut denetim yolları ile idarenin 
denetlenmesinde çeşitli aksaklıklar yaşanmaktadır. Devlet-Millet arasındaki soğukluğun 
giderek artması da yetkilileri ve akademisyenleri yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu 
arayışlar, gözlerin İsveç’te başarıyla uygulanan kamu denetçiliği kurumuna 
çevrilmesine neden olmuştur.  

Ombudsmanlık kurumu, ilk olarak 18. yy.ın başlarında, İsveç’te kurulmuştur. 
İki yüzyıl kadar dünyanın dikkatini çok fazla çekmemiş bu kurum, ilk olarak, cografi ve 
kültürel yönüyle birbirine benzeyen diger İskandinav ülkelerine yayılmış; ikinci dünya 
savaşından sonra devlet olgusunda meydana gelen degisikliklere paralel olarak, tüm 
dünyaya hızla yayılarak günümüzde yüzden fazla ülkede kendisine yer bulmuş ve halen 
yayılmasını devam ettirmektedir. Ombudsmanlık, idarenin yaptıgı haksız ve hatalı 
eylem ve işlemlere karşı, vatandaşları koruyan, kimi zaman idare ile vatandaşlar 
arasında arabuluculuk rolü üstlenen, özerk, hızlı ve esnek yapısıyla tanınan bir 
kurumdur. Ancak bu saydığımız özelliklere sahip her kurum ombudsmanlık olarak 
nitelendirilememektedir. Bir kurumun ombudsmanlık olarak kabul edilebilmesi için 
asgari olarak özerk, idareyi denetleyen ve aldıgı kararlar yönünden bağlayıcılığı 
bulunmayan bir yapıya sahip olması lazımdır. Bu unsurları gözeterek bir tanım yapacak 
olursak, ombudsmanlık; idarenin haksız, eylem ve işlemlerine karsı vatandaşı koruyan, 
bazen idare ile vatandaşlar arasında arabuluculuk rolü  üstlenen, yasama ve yürütme de 
dâhil olmak üzere hiçbir kuruma karsı bağımlılığı olmadan, özerk olarak hareket 
edebilen, bağlayıcı karar alamayıp, tavsiye niteliğinde karar alabilen bir kurumdur. 

Ombudsmanlık yapılanmalarının belli bir standardı olmamakla beraber, her 
ülke kendi yönetim sistemine göre ve yönetim sisteminin eksiklikleri ile ihtiyaçları 
dogrultusunda bir ombudsmanlık modelini benimsemişlerdir. Bu nedenle birbirinden 
farklı olmakla beraber, kurum hakkında sayabileceğimiz belli başlı özellikler mevcuttur. 

Kurumun örgütlenmesi, büyük bürokratik örgütlenmelerin aksine, küçük ve 
esnek bir yapıya sahip olmalı, böylece vatandasla doğrudan ve kolayca diyaloga 
geçebilmelidir. Ancak bu durum, geniş yüzölçümlü ve kalabalık nüfusa sahip ülkelerde 
ombudsmanlık kurumunun uygulanamayacağı manasına gelmemekte, bu özelliklere 
sahip ülkeler ombudsmanlık örgütlenmelerini genişletebilmektedirler. 
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Halk, ombudsmana kolayca ulasabilmeli, bu nedenle kuruma başvuru 
konusunda sekil sartlarından olabildigince uzak durulmalıdır. Ombudsman, vatandaşa 
yakın olma ölçüsünde, halkın sorunlarına daha kolay çözüm üretebilecek, dolayısıyla 
görevini daha verimli olarak yerine getirebilecektir. Kurumu, yargı denetiminden ayıran 
en önemli farklardan biri de budur. Yargı denetimi pahalı, yavas ve hakkaniyet 
ilkelerinden uzak olabilmekte, buna karşılık ombudsmanlık denetimi, ucuz, hızlı ve 
hakkaniyet ilkeleri ölçüsünde işlemektedir. Ombudsmanlık kurumlarına yaptırım yetkisi 
tanınmamakta, dolayısıyla kurumun alacağı kararların hiçbir baglayıcılıgı 
olamamaktadır. Ombudsmanlık kurumunun en önemli gücü, arkasına alacagı öncelikle 
parlamento desteği ve daha da önemlisi güçlü kamuoyu desteğidir. Demokratik 
yapılanmalarını tamamlamış, halkın yönetimde doğrudan söz sahibi oldugu ülkelerde, 
ombudsmanlık kurumu oldukça etkili bir kurumdur. Bunun yanında bazı ülkeler 
ombudsmana, ceza ve disiplin soruşturması açma, adli ve idari mahkemelere ve anayasa 
mahkemesine basvurma haklarını tanımışlardır. Ama bu yöntemler çok fazla tercih 
edilmemektedir. 

İnsan ve vatandaş hak ve özgürlüklerinin sağlanması ile ilgili Azerbaycan 
Cumhuriyyeti’nin BM ile ilişkilerinden doğan düzenlemeleri Azerbaycan Cumhuriyyeti 
bağımsızlık kazandıktan sonra uluslararası sistemin bir parçası ve BM’nin tam hukuklu 
bi üyesi gibi uluslararası sistemin insan hakları ile ilgili düzenlemelerini kabul ettiğini 
çeşitli düzenlemelerle beyan etmiştir. Demokrasi ve insan haklarından yoksun olan 
toplumların ve devletlerin kalkınması sözkonusu olmamaktadır. 

Ombudsmanlık kurumunun oluşturulması Azerbaycan’da insan haklarının 
korunması yönende atılan addımlardan en önemlisidir. İlk defa bu kurumun 
oluşturulması Azerbycan Cumhuriyyeti Cumhurbaşkanının 28 Şubat 1998 yıl tarihli 
“ İnsan ve vatandaş hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili” kararı ile ortaya 
çıkmıştır. Cumhurbaşkanının 18 Haziran 1998 tarihli kararıyla tekrar bu kurumun 
kurulmasına ilişkin fikir ortaya çıkmış, 28 Aralık 2001 tarihinde Azerbaycan 
Cumhuriyyeti Milli Meclisi’nde “Azerbaycan Cumhuriyyeti İnsan Hakları Üzre 
Müvekkili (Ombudsman)” ile ilgili Anayasa Kanunu tasarlanmıştır. 5 Mart 2002 yılında 
bu Kanun yürürlüğe girmiştir. 

Azerbaycan’da Ombudsmanın seçimi post Sovyet ülkelerine nazaran farklılık 
göstermektedir. Şöyle ki, Azerbaycan parlamentosunun İnsan Hakları Üzere Müvekkil 
görevine aday belirlemek hakkı yoktur. Adaylar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve 
Milli Meclis sadece Cumhurbaşkanı tarafından sunulmuş üç adaydan birini seçmek 
yetkisine sahiptir. 

Azerbaycan’da Müvekkilin faaliyetinin hukuki, idari, ilmi-analitik, bilgi, 
maddi-tekniki, mali ve tasarruf teminatlarının hayata geçirilmesi için ofis kurulur. 
Ofiste resmi mühür ve resimler kullanılır. Müvekkil tarafından onaylanmış “Aparat 
Hakkında Esasname” hükümlerince faaliyet gösterir. Müvekkil Aparatı, Azerbaycan’da 
tek bir müvekkilin başkanlığında örgütlenmektedir. Bu durum, hiç kuşkusuz ki, 
müvekkilin doğası gereği bireysel olan ve gerek idareyle gerek yurttaşlarla birebir 
iletişim içine girmesi gereken yapısına da uygun düşmektedir. Müvekkil’in bölegelerde 
de merkezleri oluşturulmaktadır. Müvekkil Aparatı’nın ve bölgesel merkezlerin üyeleri 
Müvekkil tarafından atanır ve görevinin sonlandırılması da müvekkil tarafından 
gerçekleştirilir. 
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Müvekkil, Azerbaycan vatandaşlarının, yabancıların ve vatansızların gerçek ve 
tüzel kişi ayrımı yapılmaksızın insan hakları ihlallerine ilişkin şikayetlerine 
bakmaktadır. Müvekkile müracaat edilmesi için hiçbir sınırlama yoktur. Tam tersi 
şikayette bulunmak için geniş imkanlar yaratılmıştır. Hatta  insan hakları ihlal edilmiş 
kişinin iznini almak mümkün olmadıkta (kişi öldükte veya iş yeteneğini kaybettikte), 
şikayeti üçüncü kişi de verebilir. 

Azerbaycan Cumhuriyyeti Ombudsmanı’na Azerbaycan Cumhuriyyeti 
vatandaşları, yabancılar, vatandaşlığı olmayan kişiler, hukuki kişiler şikayette 
bulunabilir. Şikayet insan haklarının ihlal edildiği andan veya hakları ihlal edilmiş kişi 
bunu bildiği andan bir yıl içinde müracaat edebilirler. Süresi geçmiş şikayetlere 
Ombudsman’ın bakma yetkisi yoktur. Kamu kurumlarının Müvekkil’e şikayette 
bulunma hukuku yoktur. Şikayet verilmesi için belirli şartlar bulunmaktadır. Şikayet 
dilekçesi, dilekçeyi veren kişinin haklarının ihlale uğradığı veya onun bunu öğrendiği 
günden bir yıl içerisinde verilebilir. 

Ombudsman her yıl yaptığı işlerle ilgili, daha doğrusu Azerbaycan’da insan 
hakları ve özgürlüklerinin korunması ve savunulması durumu hakkında Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı’na rapor sunar ve Azerbaycan Milli Meclisinde bununla ilgili 
dinlemelere katılarak milletvekillerine Ombudsman kurumunun yıllık faaliyeti hakkında 
bilgi verir. Müvekkil kamuoyu ve parlamentonun desteğine ihtiyaç duyduğu 
durumlarda, özel raporlar düzenleyip parlamentoya sunmaktadır. 

Nahçivan Özerk Cumhuriyyeti’nde Ombudsmanlık kurumu Müvekkil’in 
tavsiyesi üzerine 13 Temmuz 2006 yılında oluşturulmuş ve bağımsız olarak faaliyete 
başlamıştır. Müvekkil Nahçivan Ali Meclisi tarafından 31 oyla (oyçoğunluğuyla) 
seçilir. Ali Meclis adaylar arasından seçim yapamadıkta başkan tekrar yeni adaylar ileri 
sürmektedir. Müvekkil, Azerbaycan Cumuriyeti vatandaşları, yabancılar, vatandaşlığı 
olmayan kişiler, Nahçıvan Özerk Cumhuriyyeti’nde oturan veya faaliyet gösteren tüzel 
kişilerin Nahçivan’da insan haklarının ihlaline dair şikayetlere bakmaktadır. 

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 gerçekleştirilmi ştir. Müvekkil vatandaşa hak aramada yardımcı olmaktadır. 
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. 

Müvekkil bünyesinde uzmanlar ve hukukçuları barındırdığı için vatandaşa hak 
aramada yardımcı olmakta, hatta hakkı onun adına aramaktadır. Müvekkil’in pratik, 
çabuk sonuç alan esnek yapısı bireylerin daha kısa sürede tatmin olmasını ve sisteme 
karşı güven duymasını sağlamıştır. Müvekkil hakkını aramak için kuruma başvuranları 
bilgilendirmek, başvuru doğrultusunda harekete geçmek, re’sen harekete geçmek 
yoluyla halkın demokrasiye ve devlet kurumlarına yabancılaşmasını önlemektedir. 
Müvekkil halkın yanında yer alan kişi, hak ve özgürlüklerini koruyan, idareyi de olumlu 
yönde destekleyen bir kurumdur. Kurumun varlığı, idareyi daha dikkatli davranmaya 
sevk etmekte ve ayrıca bundan da önemlisi müvekkilin getirdiği çözüm önerileri ve 
görüşleri ile idareye de yol gösterebilmektedir. 
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