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ÖZET 

Türk Kamu Yönetimi Denetim Sisteminde Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık)  

Ġnsanlar toplum halinde yaĢamaya baĢladıktan sonra kendi aralarındaki iliĢkileri 

düzenleyebilecek ve herĢeyin üstünde yer alacak bir devlet kurumuna ihtiyaç 

duymuĢlardır. Devlet, toplumun ihtiyaçlarına göre kanunlar yapma, düzeni sağlayabilmek 

için gerekli gördüğü yerlerde yaptırım uygulama, toplumun iç ve dıĢ güvenliğini sağlama 

ve  uluslararası alanda toplumun tamamını temsil etme gibi çok önemli fonksiyonlara 

sahiptir. 

Yönetim, devletin vazgeçilemez bir unsurudur. Devlet, yönetim unsurunu 

kullanarak fonksiyonlarını yerine getirir. Yönetim insanın kendisini yönetmek gibi dar bir 

çerçeveden baĢlayarak bir devleti yönetmek ve tüm dünyayı hükmetmeye kadar geniĢ bir 

alanda kendisini hissettirmektedir.  

Yönetim tek baĢına çok fazla fonksiyonel bir yapıda değildir. Yönetimin 

eksikliklerini denetim tamamlamaktadır. Denetim sayesinde yanlıĢlar ortaya çıkmakta ve 

aynı yanlıĢların tekrardan meydana gelmemesi için önleyici bir görev yapmaktadır.  

Denetim, yönetimin her alanında farklı isimler altında kendisini göstermektedir. 

Ġdari denetim, siyasi denetim, yasama denetimi, kamuoyu denetimi, uluslararası denetim ve 

ombudsman denetimi olmak üzere baĢlıca denetim türleri bulunmaktadır. Bu denetim 

türleri farklı alanlarda farklı fonksiyonları yerine getirmektedirler. Bu denetim türleri 

karĢılaĢtırıldığında çalıĢma alanı ve uygulamalar anlamında en serbesti Ombudsman 

Denetimi olarak değerlendirilebilir. 

Bu çalıĢmada Ombudsman konusu tarihi geçmiĢinden günümüze kadar süreçte 

incelenmiĢtir. Türkiye‟de yakın bir tarihte faaliyete geçmesi beklenen Türk Kamu 

Denetçiliği Kurumu hakkındaki yasal düzenleme ve konunun genel değerlendirilmesiyle 

çalıĢma tamamlanmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Ġdarenin Denetimi, Kamu Denetçiliği, 

Ombudsman, Denetim, Ġdare Hukuku 
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ABSTRACT 

Control System of the Turkish Public Administration Public Inspection 

(Ombudsman) 

After people started living together as a community, there was a need of for a 

superior governmental instutition to govern and organize interrelationships. The state has 

vital functions, according to the needs of the society to make laws, enforcing sanction to 

ensure law and order where necessary, providing internal and external security and 

representing the community at an international level.  

Governance is an irreplaceable element of the state. By using the element of 

governing the state fulfills its functions. Governance begins from a narrow framework of 

people governing themselves to a larger one of the state governing itself to the governing 

of the entire world. 

Governance alone is not a functional structure. The deficiencies of governance are 

complemented by inspection. By means of inspection, mistakes occur and it serves 

preventive task in order that the same mistakes are not repeated again.  

Inspection presents itself in all aspects of governance under different titles. 

Administrative inspection, political inspection, legislation inspection, public  opinion 

inspection, international inspection and ombudsman inspection are the main types of 

inspection. These types of inspection perform different functions in varied areas. When 

these inspection systems are compared by means of working area and application the freest 

one can be evaluated as Ombudsman Inspection.  

In this study, The Ombudsman has been studied from historical past to the present. 

The study has been completed with the legal regulation and general assessment about The 

Turkish Ombudsman Institution which is expected to be started operation in Turkey in the 

near future. 

 

Keywords: Public Administration, Control Of The Administration, Public 

Inspection, Ombudsman, Inspection, Administrative Law 
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ÖNSÖZ 

Üç bölümden meydana gelen bu çalıĢmada dünyada kendisine geniĢ bir uygulama 

alanı bulan Ombudsman Kurumu, tarihi ve özellikleri, faaliyet alanları, alanlarında 

uzmanlaĢmıĢ ombudsman birimleri, Ombudsman Kurumu‟nun dünya uygulamaları, 

Ombudsman Kurumu dıĢındaki denetim organları ve Türk Kamu Denetçiliği Kurumu 

incelenmiĢtir. 

Ombudsman Kurumu günümüzde tüm dünyada uygulanmaktadır. Ombudsman 

Kurumu‟nun temel amacı vatandaĢı idarenin kötü yönetiminden kaynaklanan sorunlarına 

çözüm bulmaktır. Ombudsman Kurumu‟na baĢvuruların basit olması, baĢvuru aĢamasında 

hiçbir ücretin talep edilmemesi ve baĢvurunun herhangi bir danıĢmana ihtiyaç olmadan 

yapılmasından dolayı uygulama alanı bulduğu ülkelerde vatandaĢlar tarafından ilgiyle 

karĢılanmaktadır.  

Ombudsman Kurumu‟nun alanında uzmanlaĢmıĢ birimleri sayesinde hiçbir konunun 

inceleme alanı dıĢında bırakılmaması kuruma olan güvenin artmasına sebep olmaktadır. 

Ġncelemeler büyük bir titizlikle ve tarafsız bir biçimde sürdürülmektedir. Bu sebepten 

dolayı uygulandığı ülkelerde ulusal bir ombudsman kurumu olmakla birlikte ihtiyaca göre 

çok sayıda alanında uzmanlaĢmıĢ özel ombudsman birimleri de çalıĢabilmektedir. 

Ombudsman Kurumu‟nun Türkiye‟de kurulması için anayasal düzenleme yakın 

geçmiĢte gerçekleĢmiĢtir. Kurumun ülkemizde Kamu Denetçiliği Kurumu adı altında 

çalıĢması öngörülmektedir.  

AraĢtırma aĢamasında konu ile ilgili yerli ve yabancı kitaplar ve diğer çalıĢmalar 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmada genelden özele giden bir yaklaĢım benimsenmiĢ, Ombudsman 

Kurumu‟nun bir denetim organı olması özelliğinden dolayı denetim ve denetim organları 

ayrıntıları ile birlikte incelenmiĢtir.  

Hayatım boyunca benden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli kardeĢlerim 

Alaattin Demir, Elif Demir ve Kurthan Demir‟e, çalıĢmalarımın süresi boyunca bana yön 

gösteren danıĢman hocam Sayın Prof. Dr. Hamit Palabıyık‟a teĢekkürlerimi sunarım. 
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GĠRĠġ 

Yönetim kavramı iki ana unsur çerçevesinde Ģekillenmektedir. Yönetim eylemsel 

olarak değerlendirildiğinde bir faaliyeti, kurumsal olarak değerlendirildiğinde ise adı geçen 

faaliyetleri gerçekleĢtiren kamu kurumlarını ifade etmektedir. Bu sebepten dolayı yönetim 

kavramı maddi ve yapısal anlamda kullanılabilmektedir.
1
 

Yönetim, insanın doğasından gelen bir olgudur. Her insan yaĢadığı ortamda 

yönetmekte ve yönetilmektedir. Yönetim kavramı çerçevesinde kiĢilerin üzerinde otorite 

kurarak gerçekleĢtirdikleri faaliyetler sürekli olarak takip edilmektedir. Bu otorite 

sayesinde kiĢilere iĢ yaptırmak ve gerektiği zamanda eylemlerinin yönünü değiĢtirmek 

yönetim faaliyetleri çatısı altında değerlendirilmektedir.
2
 

Yönetim kavramsal olarak dar bir çerçeveden dıĢarı çıkıp bir çok olguyu içinde 

barındırmaya baĢladığı günümüzde yönetimin çok boyutluluğu Yönetişim olarak ifade 

edilmeye baĢlanmıĢtır. YönetiĢimin kavramsal olarak tanımını yapmak gerekirse; 

“YönetiĢim kavramı merkezi otoritenin yukarıdan aĢağıya doğru hakimiyetini esas alan 

klasik hiyerarĢik yönetim anlayıĢı yerine tüm toplumsal aktörlerin karĢılıklı iĢbirliği ve 

uzlaĢmasına dayanan, katılımcılığı ve sivil toplum kuruluĢlarını ön plana çıkaran, 

saydamlığı, açıklığı, hesap verme sorumluluğunu, yetki devri ve yerindenliği esas alan bir 

anlayıĢı anlatmak için kullanılan bir kavram”
 3

 olarak tanımlamak mümkündür. 

Yönetim fonksiyonlarından baĢlıcası denetimdir. Denetim, kamu yönetimi 

birimlerinin gerçekleĢtirdiği iĢlemlerin sonucunda kendiliğinden varolmaktadır. Bu süreç 

doğal bir durumdur. Yönetimin kendi varlığı üzerinde denetimi varetmesi bir zorunluluk 

gereğidir. Ġdari kurumların her aĢamasında insanlar tarafından yönetildiği gerçeği 

gözönünde bulundurulursa idari faaliyetlerin sonucunda hataların ortaya çıkması 

muhtemeldir. Denetim ise ortaya çıkan bu hataların en aza indirilmesi için gerçekleĢtirilen 

faaliyetlerdir.
4
 

                                                           
1
 A.ġeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, GüncelleĢtirlmiĢ 11. Bası, Turhan Kitapevi, Ankara 2010, 

s. 1. 
2
 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, GüncellenmiĢ 3. Baskı, Okutman Yayıncılık, Ankara 2010, s. 3. 

3
 Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Özel 

Ġhtisas Komisyonu Raporu, “Kamuda Ġyi YönetiĢim”,  Yayın No: 2721, Özel Ġhtisas Komisyonu: 674, 

Ankara 2007, s. 4. 
4
 Acar Örnek, Kamu Yönetimi, Meram Yayın Dağıtım, Ġstanbul 1998, s. 234. 
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Kamu yönetimi sistemine dahil olan birçok denetim unsurları mevcuttur. Bu 

denetim unsurları genel olarak yönetimin kusurlarını ortaya çıkartabilmek ve vatandaĢa 

daha iyi hizmet verebilmek adına yönetimin durumunun genel bir değerlendirmesini 

yapabilmek için kullanılmaktadır. BaĢlıca kamu yönetimi denetim sistemleri yargı 

denetimi, siyasal denetim, kamuoyu denetimi, idari denetim olmak üzere dört temel 

denetim sistemi vardır. Bunun yanında yönetimde açıklık ve etik denetimi ve baskı 

gruplarının idare üzerinde uyguladığı denetim sistemleri de mevcuttur. Bu denetim 

sistemlerine çalıĢmanın gerçek amacını oluĢturan Ombudsman Denetim Sistemi de dahil 

edilmektedir.
5
 

Denetim sistemleri birbirlerinden farklı alanlarda faaliyet gösteriyor gibi görünse de 

hepsinin temel amaçları kamu yönetiminin etkin bir biçimde faaliyet göstermesine aracılık 

yapmaktır. Birbirlerinden ayrıldıkları hususlar ise denetim yaparken izledikleri yollar ve 

kullandıkları araçlardır.
6
 

Yargı denetiminde idare kendi bünyesinde bulunmayan bir sistem tarafından 

bağımsız bir biçimde denetlenmektedir. Yargı Denetimi, idarenin her türlü iĢleminin yargı 

organı tarafından denetlenmesi olarak tanımlanabilir. Bunun yanında, idarenin her türlü 

eyleminin yargı organı tarafından denetlenmesi hukuk devleti olmanın temel ilkelerinden 

bir tanesidir. Yargı denetimi idarenin gerçekleĢtirdiği faaliyetlerinin hukuka uygun 

olmasını teminat altına alır.
7
 

Siyasal denetim, demokratik yollarla iktidara gelen hükümetin meclis tarafından 

soru, gensoru, meclis araĢtırması, genel görüĢme ve meclis soruĢturması araçları 

kullanılarak denetlenmesidir. Bu araçların yanı sıra bütçe görüĢmeleri de yasama organının 

hükümeti denetlemesinin baĢka bir yoludur. Yasama organı bu araçları bilgi elde 

edebilmek ve hükümeti gerçekleĢtirdiği eylemler doğrultusunda denetleyebilmek için 

kullanmaktadır.
8
Yasama organı yürütme organını doğrudan denetleyemez. Yasama organı 

idari faaliyetleri hükümet vasıtası veya ilgili bakan aracılığıyla denetlemeye çalıĢmaktadır. 

Bu sebepten dolayı yasama organının yürütme organını denetleme biçimi dolaylı bir 

denetim türüdür.
9
 

                                                           
5
 A.ġeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim…, s. 321; Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi …, s. 310. 

6
 Acar Örnek, Kamu Yönetimi…, s. 236. 

7
 A.ġeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim…, s. 330-331. 

8
 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi …, s. 310-311. 

9
 Acar Örnek, Kamu Yönetimi…, s. 237. 
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Kamuoyu denetimi, halkın görsel ve yazılı basın vasıtası ile merkezi idareyi 

gerçekleĢtirdiği eylemler üzerinden denetlemesi anlamına gelmektedir. BaĢka bir ifade 

tarzı ile halkın istemediği bir iĢlemin gerçekleĢtirilmesine medya vasıtası ile karĢı koyması 

ve sesini idareye duyurması olayıdır. Bu sebepten dolayı yönetim kamuoyunun isteklerini 

ve çekincelerini dikkate alarak karar almak zorundadır. Kamuoyu denetiminin etkili 

olabilmesi için görsel ve yazılı basın araçlarının geliĢmiĢ olması gerekmektedir. Dernekler 

ve meslek kuruluĢları gibi çeĢitli baskı gruplarıda kamuoyu oluĢturarak yönetimin 

kararlarında etkili olmaktadırlar.
10

 

Ġdari denetim, kamu kurumlarının kendi bünyesinde yer alan denetim organları 

veya dıĢarıdan kendisine bağlı olmayan kuruluĢlar vasıtası ile denetlenmesidir. Bir kamu 

kurumu kendi içinde kendisini hiyerarĢik denetim yolu ile denetlemektedir. Bunun yanında 

kamu kurumları kendi bünyesine dahil olmayan kuruluĢlar vasıtası ile dıĢarıdan 

denetlenmektedirler. Bu denetim türünede vesayet denetimi denilmektedir.
11

Vesayet 

denetimini dıĢ denetim olarak da adlandırılmaktadır. DıĢ denetimi gerçekleĢtiren 

kuruluĢlara DanıĢtay, SayıĢtay, Devlet Denetleme Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu 

örnek olarak gösterilmektedir.
12

  

Denetim konusu vatandaĢ boyutunda değerlendirildiğinde kiĢileri idarenin 

eylemlerine karĢı doğrudan korumayı esas alan denetim türü yargı denetimidir. Fakat yargı 

denetiminin ağır iĢleyen süreci ve bağlı olduğu katı biçimsel kurallar yüzünden kiĢilerin 

haklarını koruyabilmek için yargı denetimi dıĢında baĢka denetim türlerinin varlığı zorunlu 

hale gelmiĢtir. Bu ihtiyaç sonucunda temel olarak denetim fonksiyonunu karĢılayan ve 

demokratik ilkelere en yakın duran kurum Ombudsman Kurumu olarak dikkat 

çekmektedir.
13

 

Ombudsman Ġsveç dilinde “sözcü”, “temsilci” ve “baĢkaları adına Ģikayet eden 

kiĢi” anlamlarına gelmekte olup Türkçe karĢılığı “kamu hakemi”, “arabulucu”dur.
14

Bunun 

yanında ombudsman sözcüğünün bir bütün olarak anlamı ise; “Parlamento tarafından 

                                                           
10

 A.ġeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim…, s. 329. 
11

 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi …, s. 316. 
12

 A.ġeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim…, s. 321. 
13

 Acar Örnek, Kamu Yönetimi…, s. 251. 
14

 Hayrettin Eren, “Ombudsman Kurumu”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:4, 

Sayı:1-2, s. 81. 
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görevlendirilen, vatandaĢları resmî makamların keyfî ve yasa dıĢı davranıĢlarına karĢı 

korumakla görevli kiĢi veya kurum”
 15

dur. 

Ombudsman Kurumu idare ile vatandaĢ arasında meydana gelen sorunları bağımsız 

ve tarafsız bir biçimde inceleyen, idarenin iĢlemleri üzerinde hukuka aykırılık ve yerindelik 

denetimleri yapmaya yetkili olan, incelemeleri sonucunda tespit ettiği olumsuzlukların 

ortadan kaldırılması için vatandaĢ adına gerekli makamlara baĢvuruda bulunan, öneri 

niteliği taĢıyan ve yaptırımdan uzak bir görünüm sergileyen teklifleri ile kamu yönetimi 

sürecinin iĢlemesine katkıda bulunan bağımsız bir devlet organıdır.
 16

 

Ombudsman Kurumu‟nun en büyük özelliği bağımsız olmasıdır. Ombudsman 

Kurumu gücünü anayasadan almaktadır. Kendisini göreve getiren parlamento da dahil 

olmak üzere hiçbir kurumdan talimat almadan sadece vatandaĢın idare karĢısında uğradığı 

haksızlığı kabul edilebilir bir çözüm yolu önererek ortadan kaldırmaya çalıĢır. Ombudsman 

Kurumu‟nun bağımsız olması kurumu siyasi çekiĢmelerden uzak tutmaktadır.
17

 

Bu çerçevede “Türk Kamu Yönetimi Denetim Sisteminde Kamu Denetçiliği 

(Ombudsmanlık)” baĢlıklı tez çalıĢması üç bölümden oluĢmaktadır. 

Birinci bölümde kavramsal açıklamalar kapsamında yönetim, kamu yönetimi ve 

Türk Kamu Yönetimi, denetim, denetim türleri ve denetlemenin gerekliliği incelenmiĢtir. 

Yönetim kavramından yönetiĢime ve buradanda kamu yönetimine giriĢ yapılmaktadır. 

Genel olarak kamu yönetimi kavramı üzerinde durulduktan sonra Türk Kamu Yönetimi 

sistemi ve özellikleri irdelenmiĢ; bununla birlikte Türk Kamu Yönetiminde denetim 

konusu incelenmiĢtir.  

Ġkinci bölümde Ombudsman Kurumu detaylarıyla incelenmiĢtir. Ombudsman 

Kurumu‟nun tarihi, özellikleri, göreve getirilmesi ve statüsü gibi ayrıntıları açıklanmıĢ;  

ardından kurumun dünya uygulamaları hakkında bilgiler verilmiĢtir. Dünya uygulamaları 

incelenirken yeterli literatüre rastlanmadığı için Asya, Uzak Doğu ve Afrika ülkeleri 

uygulamalarında inceleme yapılmamıĢtır. 

                                                           
15

Kamu Denetçisi, 
<http://www.tdkterim.gov.tr/karsilik/?kategori=karsilik_liste&ayn=bas&kelime=ombudsman > (10.11.2011) 
16

 Tufan Erhürman, “Ombudsman”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 3, 1998, s. 89. 
17

 Doğan Kestane, “ÇağdaĢ Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği)”, Maliye 

Dergisi, Sayı: 151, 2006, s. 133. 
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Üçüncü ve son bölümde ise Türkiye‟de Ombudsman Kurumu ile ilgili çalıĢmalar 

incelenmiĢtir. Kurum son olarak 26.01.2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu‟ndan geçen Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı metni 

üzerinden ayrıntıları ile değerlendirilmiĢtir. 

Sonuç olarak Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaĢa tam olarak anlatılmadan Türk 

Kamu Yönetimi sistemine kazandırılması, amaçlanan faydaların elde edilmesine yeterli 

olmayacağı düĢünülmektedir. VatandaĢın gözünde farklı bir değere kavuĢabilecek olan 

kurum, yargının saygınlığına gölge düĢürebileceği gibi yargının arka planda kalması 

olumsuzluğunu da beraberinde getirebilecektir.   
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ARKAPLAN: KAMU YÖNETĠMĠ VE DENETĠM 

Yönetim, sosyal bir varlık olan insanın diğer insanlarla birlikte yaĢamasından dolayı 

ortaya çıkan sosyal bir ihtiyaçtır. Ġnsanlar arasında gerçekleĢen iktisadi, idari ve sosyal 

iliĢkiler sonucu; idari ve siyasi yapıya sahip örgütlenmeler meydana gelmiĢtir. Bu 

örgütlenmenin en önemli ve kapsamlı unsuru devlet kavramı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kamu yönetimi ise kamu hizmetlerini yürüten idari bir unsurdur. Kamu hizmetleri 

gerçekleĢtirilirken meydana gelebilecek aksaklıklar kamu yönetiminin etkin denetim 

organlarına sahip olması ile ortadan kaldırılabilir.
1
  

1. Yönetim, Kamu Yönetimi ve Türk Kamu Yönetimi Sistemi 

Ġnsanoğlunun dünya üzerinde ilk var olduğundan bu güne kadar geçen süreç 

kapsamlı bir biçimde incelendiğinde, insanların her zaman çeĢitli idari sistemlere ve 

örgütlere ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu idari sistemlerin temel amacı topluluk 

halinde yaĢayan insanların aralarındaki sosyal ve hukuksal iliĢkileri düzenlemektir.
2
   

1.1 Yönetim 

Yönetim olgusu insan hayatına büyük oranda etki etmekte ve geçmiĢten günümüze 

kadar hemen her aĢamada varlığını hissettirmektedir.
3
 Yönetim kavramı temel olarak 

kendinden baĢka insanları sevk ve idare etme anlamında kullanılmaktadır. Yönetim belli 

amaçlar çerçevesinde bir araya gelmiĢ ve uyumlu bir biçimde çalıĢan insanlardan oluĢan 

grup faaliyeti olarak tanımlanır.
4
  

                                                           
1
 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi Düşünceler/ Yapılar/ Fonksiyonlar/ Politikalar, 4. Baskı, Okutman 

Yayıncılık, Ankara 2011, s. 1-8-334. 
2
 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 3. Baskı, Okutman Yayıncılık, Ankara 2010, s. 1. 

3
 Bekir Parlak, Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi Ulusal ve Global Perspektifler, Alfa 

Yayınları, Bursa 2005, s. 6. 
4
 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 3. 
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Çok boyutlu bir kavram olan yönetim, ortak amaçlara sahip olmasından dolayı hem 

kamusal hem de özel kesimi içinde barındıran bir sanat ve bilimdir.
5
 Her örgüt içerisinde 

yönetim mutlak olarak yer almakla birlikte aslında yönetim olgusu bir süreci ifade 

etmektedir. Kamu veya özel sektör kuruluĢlarının temel amaçları farklı olsa dahi yönetim 

süreçleri boyunca amaçlarını gerçekleĢtirebilmek için kullandıkları temel araçlar ve takip 

ettikleri yollar birbirleri ile benzerlikler göstermektedir.
6
  

Yönetim, kurulması planlanan örgütü meydana getirmek için belirli faaliyetlerin belli 

bir düzene konulması, ihtiyaç duyulan kaynakların bir araya getirilmesi, belirlenen hedefler 

doğrultusunda takip edilecek yolların önceden belirlenmesi ve bu sürecin sonucunda 

kurulan örgütün amaçlar doğrultusunda denetlenmesini içerir. Ülkemizde yönetim 

kavramının ikamesi olarak idare kavramı da kullanılabilmektedir. Özellikle kamu 

sektöründe idare kavramı sıklıkla kullanılmakla beraber Anglo-Amerikan ülkelerinde 

“Kamu Yönetimi” kavramının kullanılması tercih edilmektedir.
7
 

Yönetim ile ilgili akademik dersler ilk olarak  1727 yılından “Kameral Bilimler” adı 

altında Prusya‟da devlet üniversitelerinde öğretilmeye baĢlanmıĢtır. Kameral Bilimler 

baĢlığı altında öğretilmeye çalıĢılan dersler günümüz anlayıĢındaki kamu yönetimi 

kavramının temellerini atmıĢtır. Devlet yönetimine getirilecek olan insanların yönetim 

yeteneklerini geliĢtirmek amacı ile bu bilim dalı altında hukuk, ekonomi, maliye, 

muhasebe ve insan yönetimi konularında eğitilmeleri sağlanmıĢtır. Bu sistem içerisinde 

yetiĢen Leonard White, ilk defa 1926 yılında “Kamu Yönetimi Ġncelemelerine GiriĢ” adı 

altında ders kitabı yayımlamıĢtır.
8
 

Yönetim olgusunu genel bir kavram olarak düĢünmek gerekmektedir. Bu kavram 

kendi içerisinde kamu yönetimi ve özel yönetim olmak üzere iki alt baĢlığa ayrılarak 

faaliyet alanlarının sınırları çizilmektedir. Kamu yönetimi kavramı yönetim olgusunun 

devlet çatısı altında kamu kurum ve kuruluĢlarının yönetimini ifade ederken; özel yönetim, 

kamu kurum ve kuruluĢlarının dıĢarısında kalan özel iĢletmelerin yönetim boyutunu ifade 

etmektedir.
9
 

                                                           
5
 Hamit Palabıyık, “Kamu Yönetimi: Sorunlar ve Yeniden Yapılanma Gereği”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Cilt: 1, Sayı: 1-2, 2003-2004, 

s. 37. 
6
 Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, 1. Baskı, TODAĠE Yayınları, Ankara 2004, s. 3. 

7
 A.ġeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, 24. Baskı, Turhan Kitapevi, Ankara 2006, s. 1. 

8
 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 10; Turgay Ergun, Kamu Yönetimi,…, s. 8-9. 

9
 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 44. 
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Kamu yönetimi ve özel yönetim arasında yönetim biliminin birer alt dalı olmaları 

sebebiyle bir takım benzerlikler ve farklılılar vardır. Farklılıklarının temelinde, 

amaçlarında görülen değiĢiklik, uygulanma yöntemleri ve sahip oldukları statüleri 

yatmaktadır.
10

Kamu yönetimi ile özel yönetimi birbirinden ayıran en büyük özellik 

faaliyetlerini yürütürken taĢıdıkları amaçtır. Bu amaç, kamu yönetiminde sosyal fayda 

sağlayarak vatandaĢa hizmet etmek anlayıĢı ile sınırlandırılmıĢken, özel yönetimde 

tamamen kâr amacı güdülerek faaliyette bulunmaktır.
11

 Sosyal fayda sağlamak ve kâr elde 

edebilmek temel farklılık olarak değerlendirilmekle birlikte iki yönetim biçimi arasında 

olan farklılıkları tam olarak ifade etmemektedir. Her Ģeyden önce kamu yönetimi siyasi 

otoritenin kamu politikaları vasıtası ile kendisi için çizmiĢ olduğu dar bir çerçevede 

faaliyet göstermek zorundadır. Kamu görevlilerinin faaliyetleri yasalar ile 

sınırlandırılmıĢtır. Kamu yönetiminin gerçekleĢtirmiĢ olduğu faaliyetler ülkenin bütün 

bireylerini doğrudan etkilemektedir. Alınan kararlar bütün vatandaĢlar için geçerli olmakla 

birlikte bu kararların uygulanması aĢamasında gerekli olan maddi kaynak da yine 

vatandaĢın ödediği vergilerden sağlanmaktadır. VatandaĢ hem maddi kaynak sağlayıcı hem 

de kararlardan etkilenen konumundadır. Özel sektör ise her durumda daha fazla kâr elde 

edebilmenin peĢindedir. Özel sektör çalıĢanlarının çalıĢma koĢulları kamu sektöründe 

çalıĢanların koĢullarından daha farklıdır. Özel sektör çalıĢanları kamu görevlilerine oranla 

daha fazla ücret almaktadırlar.
12

 Kamu yönetiminde kamu personellerinin sorumlulukları 

ve gerçekleĢtirdikleri iĢlemler yasalara ve kurallara uymakla sınırlandırılmıĢken, özel 

sektörde temel olarak verimlilik esas alınmıĢtır. Kamu personelinin sorumluluğu yasalara 

uyulmadan yapılan iĢlemlerde kendisini gösterirken özel sektörde sorumluluk yapılan 

iĢlemin kötü yürütülmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.
13

 

YönetiĢim, kamu yönetimi biliminin yeniden yapılandırılması sürecinde kamu 

yönetimi ile vatandaĢın arasındaki etkili iletiĢimi, alınan kararlarda ortak noktanın 

yakalanması ve  kararlar alınırken birlikte hareket edilmesini ifade etmektedir. Farklı bir 

ifade ile bir ülkede yaĢayan vatandaĢların ve toplumda kendilerine yer edinmiĢ grupların 

kendilerini devlete karĢı daha iyi biçimde ifade etmelerini, yasal haklarını kullanmalarını, 

                                                           
10

 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi Düşünceler/ Yapılar…, s. 15. 
11

 Mahmut Özdevecioğlu, “Kamu Ve Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki DavranıĢsal ÇalıĢma KoĢulları Ve 

KiĢilik Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir AraĢtırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık 2002, Sayı: 19, s. 118. 
12 Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimi Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı,  ODTÜ 

Yayıncılık (METU Press),  Ankara 2003,  s. 56. 
13

 Bekir Parlak, Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamada Kamu…, s. 11. 
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görevlerini yerine getirmelerini ve farklılıklarını ortaya koymalarını ifade etmektedir. Bu 

çerçevede VatandaĢ-Devlet iliĢkilerini açıklamak için kullanılmaya baĢlanılan yönetiĢim 

kavramının açıklığa kavuĢturulması gerekmektedir. 14 

YönetiĢim kavramı dar bir çerçeveden değerlendirilemeyecek kadar çok boyutlu bir 

yaklaĢımdır. YönetiĢim, kamu yönetimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarını da içinde 

barındıran çok boyutlu bir yönetim tarzını ifade etmektedir. YönetiĢim kavramının ilk defa 

Dünya Bankası‟nın 1989 tarihli Afrika araĢtırma raporunda kullanılmıĢtır. YönetiĢim, 

VatandaĢ-Devlet iliĢkilerinde karĢılıklı iliĢkilere dayanan yeni bir yönetim tarzıdır.15 

Dünya Bankası‟nın Afrika‟da gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında elde ettiği sonuca göre 

bir ülkenin kaynaklarının etkin bir biçimde kullanımı için hesap verebilirlik, 

gerçekleĢtirilen iĢlemlerde saydamlık, sivil toplum örgütlerinin kamu politikalarına etkin 

katılımı, hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı bağımsızlığı gibi kavramları yönetiĢim 

olgusu dahilinde açıklanabilir. Dünya Bankası da araĢtırmasında bunlar gibi iyi yönetiĢim 

olarak tabir edilebilecek ilkelerden bahsetmektedir.
16

 

Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan yönetiĢim raporunda ise Dünya 

Bankası‟nın iyi yönetiĢim ilkelerine benzer unsurlar yer almaktadır. Bu unsurlar açıklık, 

katılım, hesap verebilirlik, etkililik ve tutarlılık olmak üzere beĢ maddeden meydana 

gelmektedir.
17

 

KüreselleĢme ve teknolojik geliĢmeler sonucu yaĢanan bilgi çağında ekonomik 

alandan sosyal ve siyasal alanlara kadar yöneten-yönetilen arasındaki iliĢkilerin bu 

değiĢimler çerçevesinde tekrar yapılandırılması gerekliliği gündeme gelmiĢtir. Kamu 

yönetiminin göz ardı edilemeyecek olan verimlilik, katılım, sorumluluk ve etkinlik 

ilkelerinin bir arada ve uyum içerisinde yer alabileceği kavramsal çerçevenin “yönetiĢim” 

(governance) kavramında hayat bulacağı kabul edilmektedir.
18

 

                                                           
14

 Hasan Abdioğlu, “YönetiĢim Ġlkelerinin Uygulanmasında Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu ve 

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Açısından Önemi”, İTİCU Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:6, Sayı:11, Bahar 

2007/2, s. 93. 
15

 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi Düşünceler/ Yapılar…, s. 53-54. 
16

 Selim CoĢkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, “Kamu Yönetiminde YönetiĢim YaklaĢımı”, 

 (ed. Namık Kemal Öztürk, Bayram CoĢkun, Ahmet Nohutçu, Asım Balcı),  1. Baskı, Ġstanbul 2003, s. 40.  
17

 YaĢar Okur, Türkiye’de Kamu Denetimi; Değişim Süreci ve Performans Denetimi, Nobel Yayın Dağıtım, 

Ankara 2007, s. 51. 
18

 Hamit Palabıyık, “Yönetimden YönetiĢime GeçiĢ ve Ötesi Üzerine Kavramsal Açıklamalar”, Amme 

İdaresi Dergisi, Cilt:37, Sayı:1, Mart 2004, s. 63. 

http://www.tumkitaplar.com/kitap/index.pl?yazar2=26407
http://www.tumkitaplar.com/kitap/index.pl?yazar2=29803
http://www.tumkitaplar.com/kitap/index.pl?yazar2=18168
http://www.tumkitaplar.com/kitap/index.pl?yazar2=11912
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YönetiĢim, kamu ve özel sektör arasındaki sınırların giderek yok olmaya baĢladığı 

veya belirsizleĢtiği ortamlarda kamu veya özel sektör ayrımı yapılmadan bir çok anlamda 

kullanılmaktadır. YönetiĢim, dıĢarıdan gelen bir zorunluluk sonucu değil, aksine süreç 

içerisinde var olan etkenlerin karĢılıklı olarak birbirlerini etkilemesi sonucu meydana gelen 

yeni bir yapı ve düzeni ifade etmektedir.
19

 

YönetiĢim kavramı kamu yönetiminin kamu gücünü kullanmadan kamuya ait iĢlerin 

yaptırılmasına olanak tanıyacak imkanlar üzerinde durmaktadır. BaĢka bir ifade tarzı ile 

devlet olaylara doğrudan müdahale etmez. Olayları etkileyebilecek unsurları gün yüzüne 

çıkartıp baskısını bu unsurların üzerinde yoğunlaĢtırarak gücünü kullanır. Bu sayedede 

olayları istediği gibi yönlendirme imkanına kavuĢmuĢ olur.
20

 

YönetiĢim, kamu-özel veya sivil toplum alanında bu etkenlerin iĢbirliği ile yönetime 

katılmak anlamı taĢımakla birlikte temel unsurları aynı kalmak Ģartı ile uygulama alanları 

olarak yerel, ulusal ve küresel alanda gerçekleĢmektedir.
21

  

Devletin toplumsal ve ekonomik alandan elini çekmesi ile birlikte doğal olarak 

devlet ile sivil toplum arasında olan sorumlulukların tekrardan paylaĢtırılması 

gerekmektedir. Konuyu bu açıdan değerlendirecek olursak yönetiĢim, devlet ile sivil 

toplum örgütleri ve vatandaĢlar arasındaki sorumluluğun paylaĢtırılmasına dikkatleri 

çekmektedir. Bu da görevlerin ve sorumlulukların yalnızca kamu gücü veya özel kuruluĢlar 

aracılığıyla değil devlet ile vatandaĢların ve özel kuruluĢların ortak çalıĢması sonucu 

gerçekleĢtirilmesi anlamına gelmektedir.
22

 

YönetiĢim kavramı merkezi idarenin elinde toplanan yetkilerinin yerel yönetimlerle 

ve sivil toplum örgütleriyle paylaĢması gerekliliğini vurgulamaktadır. YönetiĢim, kamu 

yönetiminin devletin yaptırımcı uygulamalarından uzak ve çoğulcu bir yapısının olması 

gerektiğinin üzerinde önemle durmaktadır.
23

 

Yukarıda yapılan açıklamaların ıĢığı altında yönetiĢim kavramının üç boyuttan 

meydana gelen bir perspektifinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar Sistemsel Boyut, Siyasal 

Boyut ve Yönetsel Boyut‟dur. YönetiĢim kavramını bu üç boyut üzerinden tanımlamak 

gerekirse sonuçta üç farklı yönetiĢim tanımı ortaya çıkmaktadır. Sistemsel boyutu 

                                                           
19

 Hamit Palabıyık, “Yönetimden YönetiĢime GeçiĢ…, s. 64. 
20

 Selim CoĢkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş…, s. 47. 
21

 Hamit Palabıyık, “Yönetimden YönetiĢime GeçiĢ…, s. 63. 
22

 Selim CoĢkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş…, s. 48. 
23

 Selim CoĢkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş…, s. 51. 
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yönünden yönetiĢim; “Devletin klasik ve otoriter karar alma süreçleri ve resmi kurumsal 

yapısı ile belirlenen hükümetten daha geniĢ bir kavramdır.” Siyasal boyutu yönünden 

yönetiĢim; “Yalnız devletin meĢruiyetini ve Ģeklen demokratik yönetimini değil, 

yurttaĢların mümkün olan her alanda ve biçimde katılımıdır.” Yönetsel boyutu yönünden 

yönetiĢim ise; “Etkin, bağımsız, saydam, dolayısıyla denetlenebilen bir kamu 

hizmetidir.”
24

 

Sonuç olarak kamu yönetiminde yönetiĢim kavramı yönetim alanında ortaya çıkan 

yeni geliĢmeleri bünyesinde barındıran, yeni süreçleri ve yaklaĢımları kamu yönetimine 

uyarlama gayreti içinde olan, halkın daha demokratik ve etkin bir biçimde yönetilmesi için 

sunduğu önerilerle yeni fırsatlar yaratan teorik bir yaklaĢımdır.
25

  

1.2 Kamu Yönetimi 

Kamu yönetimi; “Devletin yönetim faaliyetlerinin yararlı ve verimli bir biçimde 

düzenlenmesiyle uğraĢan bilim dalı, kamu idaresi, amme idaresi”
 26

 anlamına gelmektedir. 

Modern anlamdaki devletlerin kurulmasından sonra devlet yönetimi anlayıĢında 

değiĢimler gözlenmiĢtir. Bu değiĢimlerin sonucunda kamu kurumları da yapısal ve iĢleyiĢ 

açısından daha karmaĢık ve teknik boyut kazanmıĢlardır. Devletin üstlendiği görevlerin 

çoğalması, toplumun devletten beklediği hizmetlerin farklılaĢması ve devlet yönetiminin 

daha çok teknik konulara el atması sonucunda kamu yönetiminin tanımları da 

farklılaĢmaktadır. Bu farklı tanımlar kamu yönetiminin ne kadar geniĢ çerçevede ele 

alınabileceği konusunda fikir vermektedir.
27

  

Kamu yönetimi, devletin çeĢitli iĢlemleri için kullandığı bir araç niteliğindedir. 

Devlet insanlar arasındaki sosyal ve hukuki iliĢkileri düzenlemekle mükelleftir. Bu 

iliĢkileri düzenlerken çeĢitli kurallar koyması, kamusal nitelik taĢıyan mal ve hizmetleri 

üretmesi, adaleti sağlaması, ülkenin iç ve dıĢ güvenliğini temin etmesi ve diğer devletlerle 

                                                           
24

Korel Göymen, “Türkiye'de Yerel Yönetimler ve YönetiĢim: Gereksinmeler, Önermeler, Yönelimler”, 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, 2000, s. 6-7. 
25

 Selim CoĢkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş…, s. 53. 
26

Kamu Yönetimi, 

<http://tdkterim.gov.tr/bts/>(09.01.2011) 
27

 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 3. Baskı, Okutman Yayıncılık, Ankara 2010, s. 6. 

http://tdkterim.gov.tr/bts/
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uluslararası iliĢkileri sağlaması devletin asli görevleri arasındadır. Devlet, bu asli 

görevlerini yerine getirirken kamu yönetimini araç olarak kullanmaktadır.
28

  

Kamu yönetimi, devlet ve ona bağlı olan kuruluĢların faaliyet alanlarını belirlemek 

için kullanılmaktadır. Kamu yönetimi, devletin amaçlarını gerçekleĢtirebilmek için elinde 

hazır bulunan insan gücü, araç ve gereç, bilgi, tecrübe ve hedefleri belli düzen içerisinde 

bir araya getirebilme yeteneğidir. Siyasi iktidarlar kamu yönetiminin kendilerine sağlamıĢ 

olduğu teknik destek sayesinde önceden planladıkları hedeflerine sağlıklı biçimde ulaĢma 

imkânına sahip olabilmektedirler.
29

 

Kamu yönetimi iĢlevsel ve yapısal olmak üzere iki temel üzerinde durmaktadır. 

Kamu yönetiminin iĢlevsel boyutunu yasalar ve bu yasalarla birlikte kamu politikalarının 

önceden belirlenip ardından uygulanma süreçleri oluĢturmaktadır. Kamu yönetiminin 

yapısal boyutunu ise devletin idari organları oluĢturmaktadır. Her devlet kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda idari organlara sahip olmak zorundadır. Ġdari organlar, devletin önceden 

belirlediği hedeflerine ulaĢabilmesi için birer araç niteliğindedir.
30

 

Kamu yönetimi biliminde önemli yeri olan idare kavramınında bu noktada 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Ġdare kavramını iki boyut üzerinden değerlendirmek 

kavramın geniĢ çerçevesini daraltmak adına önem taĢımaktadır. Ġdare, örgüt boyutunda 

değerlendirilecek olursa organik anlamda idare kavramı sonucuna varılır. Bunun yanında, 

idarenin idari etkinlikler boyutunda değerlendirilmesi sonucunda ise iĢlevsel anlamda idare 

kavramı ortaya çıkmaktadır. ĠĢlevsel anlamda idare kavramı yargı ve yasama organlarının 

yaptığı  iĢlemler de dahil olmak üzere bir çok faaliyeti içinde barındırmaktadır. Diğer 

yandan, CumhurbaĢkanı, BaĢbakan ve Bakanlar dıĢında kalan yürütme organı unsurları ile 

devlet kapsamı dıĢındaki diğer kamu tüzel kiĢileri organik anlamda idare olarak kabul 

edilmektedir.
31

 Bu açıklamaların ardından idare kavramı altında yer alan unsurları 

sıralamak yerinde olacaktır.  

“Ġdare, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 

kurumlarını, mahalli idareleri, mahalli idarelerin bağlı idarelerini, mahalli idare birliklerini, 

döner sermayeli kuruluĢları, kanunlarla kurulan fonları, kamu tüzel kiĢiliğine haiz 

                                                           
28

 Mustafa Ökmen, Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler İlkeler Yaklaşımlar ve Mevzuat, 

Alfa Aktüel Yayınları, Bursa 2008, s. 5. 
29

 Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, …, s. 3. 
30

 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 6. 
31

 MelikĢah Yasin, İdarenin Yasama Tarafından Denetlenmesi, 1. Baskı, On Ġki Levha Yayıncılık, Ġstanbul 

2011, s. 3. 
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kuruluĢları, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluĢlar ile bunlara bağlı 

ortaklıklar ve müesseseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarını, kamu hizmeti 

yürüten özel hukuk tüzel kiĢilerini ifade etmektedir.”
32

 

1.3 Türk Kamu Yönetimi ve Özellikleri 

Türk kamu yönetimi sistemi Fransız kamu yönetimi sisteminden etkilenmiĢtir. Türk 

Kamu Yönetimi‟nin idari yapılanması güçlü merkezi yönetim esasına dayanmaktadır. 

Osmanlı Devleti‟nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟ne geçiĢ aĢamasında Osmanlı 

Devleti‟nin merkezi teĢkilat yapısı ile yerel yönetim kuruluĢları bazı küçük değiĢikliklerle 

birlikte aynen benimsenmiĢtir.
33

 

Cumhuriyet döneminde devlet yönetimi anlayıĢında meydana gelen değiĢimler kamu 

yönetimi teĢkilat yapısınıda etkilemiĢtir. Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluĢların sayıları 

artıĢ göstermiĢtir. Bu değiĢim yerel yönetim birimleri üzerinde etkili olmuĢtur. Yerel 

yönetimlerin önemi daha fazla dikkate alınmaya baĢlanmıĢ ve görevleri toplumun 

ihtiyacına oranla artıĢ göstermiĢtir. Kamu yönetimi birimlerinin sayı ve görev olarak 

büyüme eğilimine girmesi sonucu sistem karmaĢık bir hale gelmiĢtir. Ortaya çıkan bu 

karmaĢa sonucu merkezi ve yerel idari birimler arasında görev dağılımı konusunda 

sorunlar yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Bu sorunları aĢmanın en etkili yolu, yönetimi geliĢtirme 

çabalarının kesintiye uğramadan devam ettirilmesidir.
34

 

1.3.1  Türk Kamu Yönetimi’nin Özellikleri 

1980‟li yılların sonlarına doğru kamu yönetiminde meydana gelen değiĢimler yeni 

kamu yönetimi anlayıĢını ortaya çıkarmıĢtır. Geleneksel kamu yönetimi anlayıĢının devlete 

yüklediği aĢırı sorumluluk sonucu devlet yönetiminde bir hantallık oluĢmaya baĢlamıĢ; 

Devlet sorumlulukları açısından çok fazla büyüyerek temel görevlerini yerine getiremez 

duruma gelmiĢtir. YaĢanan bu olumsuzluklardan sonra devlet yönetiminde yeni bir anlayıĢ 

benimsenmiĢtir. Devletin temel görevlerini, bürokrasiyi ve devlet ile vatandaĢ arasındaki 

iliĢkileri yeniden düzenleyen bu anlayıĢ sayesinde devlet üzerine çöken hantallıktan 

kurtulmaya çalıĢmıĢtır. Yeni kamu yönetimi anlayıĢı adı altında devletin temel 

                                                           
32

 Hasan Tahsin Fendoğlu, Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık), Yetkin Yayınları, Ankara 2011, s. 161. 
33

 A.ġeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, 9. Bası, Turhan Kitapevi Yayınları, Ankara 2006, s. 7. 
34

 A.ġeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı…, s. 8. 
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fonksiyonlarına geri dönmesi, verimliliğinin arttırılması ve vatandaĢ gözünde devletin 

itibarının yeniden kazanılmasına önem verilmiĢtir.
35

 

1980‟li yıllardan sonra Türk kamu yönetiminin özellikleri çeĢitli açılardan 

değerlendirilmektedir. Türk kamu yönetiminin özellikleri sistem, örgüt ve iĢleyiĢ açısından 

aĢağıda incelenmiĢtir.
36

 

1.3.1.1 Sistem Yönünden Türk Kamu Yönetimi 

Türk kamu yönetimi sistemi Fransız kamu yönetimi sisteminden etkilenerek 

oluĢturulmuĢtur. Bu sebepten dolayı kamu yönetimi sistemimizi “idari rejim” olarak 

nitelendirilmektedir. Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde ayrı bir kamu hukuku dalı 

bulunmaktadır. Sistemimiz tek yanlı kararlar alabildiği gibi bu kararları bağımsız bir 

biçimde uygulama hakkına da sahiptir. Bu özelliğinden dolayı Türk kamu yönetimi sistemi 

son derece fonksiyonel bir yapıdadır.
37

 

1.3.1.2 Örgüt Yönünden Türk Kamu Yönetimi 

Türk kamu yönetiminin örgüt yapısı Osmanlı Devleti örgüt yapısından miras olarak 

alınmakla birlikte ilerleyen zamanlarda ihtiyaç dahilinde modern dünyaya uyumlu olması 

için değiĢiklikler yapılmıĢtır. Kamu yönetimi sistemimizin değiĢmeyen temel özelliği ise 

hâlen sıkı bir merkeziyetçi yapıya sahip olmasıdır.
38

 

Türk kamu yönetimi sistemi iki farklı biçimde sınıflandırılmaktadır. Birincisi 

sınıflandırma anayasada belirtilen örgütlenme ilkelerine; ikinci sınıflandırma ise kamu 

mali yönetim mevzuatına göre yapılmaktadır. Birinci sınıflandırmaya göre kamu yönetimi 

sistemi merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere ikiye temel gruba 

ayrılmaktadır. Merkezden yönetim kuruluĢları; baĢkent örgütü ve taĢra örgütü‟dür. BaĢkent 

örgütüde kendi içerisinde üç temel gruba ayrılır. BaĢkent örgütü; CumhurbaĢkanlığı, 

Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklardır. Bakanlıklar kendilerine bağlı ve yardımcı nitelikte 

görev yapan kurumlardan meydana gelir. Merkezi yönetimin taĢra örgütü; il, ilçe, bucak ve 

bölge kuruluĢlarıdır.
39

  

                                                           
35

 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 15. 
36

 A.ġeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku,…, s. 10. 
37

 A.ġeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku,…, s. 10. 
38

 A.ġeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku,…, s. 10-11. 
39

 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 91. 
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Yerinden yönetim kuruluĢları ise; Yerel Yönetimler, Kamu Kurumu Niteliğindeki 

Meslek KuruluĢları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler, Düzenleyici ve 

Denetleyici Kurumlar, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri (KĠT) ve Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu (TRT) gibi kurumlardan meydana gelmektedir.
40

 

1.3.1.3 ĠĢleyiĢ Yönünden Türk Kamu Yönetimi 

Tük kamu yönetimi sistemine geçmiĢten gelen devlet yönetimi alıĢkanlıklarından 

dolayı merkeziyetçi yapı hakimdir. Yönetim tarzı olarak merkezi ve yerinden yönetim 

birimlerine ayrılmakla birlikte merkezi yönetimin yerinden yönetimler üzerinde vesayet 

denetimi mevcuttur.
41

 

1.3.2 Türk Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi 

Kamu yönetiminde örgütlenmenin temel amacı devletin önceden belirlediği 

hedeflerine  ulaĢabilmesi için ihtiyaç duyduğu araç ve gereçleri gerekli olan yerlerde hazır 

bulundurmak ve hedefler doğrultusunda kiĢi ve kurumlara yetki vererek belirli bir düzen 

oluĢturmaktır.
42

 

Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde örgütsel açıdan iki temel ilke bulunmaktadır. 

Bu iki temel ilke; Merkezden yönetim ilkesi ve yerinden yönetim ilkesidir. Merkezden 

yönetim, kamusal nitelik taĢıyan hizmetlerin devletin merkezi olan baĢketten, rakipsiz ve 

alternatifsiz olarak yürütülmesidir. Ülkemiz gibi merkezi yönetime ağırlık veren ülkeler 

idari hizmetlerini devlet kademesinde yer alan belirli teĢkilatlar üzerinden planlar ve 

gerçekleĢtirirler. Yerinden yönetim ilkesi ise halka sunulacak olan yerel nitelikteki 

hizmetlerin merkezin hiyerarĢik düzeni dıĢında bir sistem içerisinde halka sunulmasını 

ifade etmektedir.
43

Bu iki temel ilkenin daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesi konunun 

bütünlüğünün sağlanması açısından önem taĢımaktadır. Merkezi yönetim ilkesi ve 

yerinden yönetim ilkesi aĢağıda incelenmiĢtir. 

 

 

                                                           
40

 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 91. 
41

 A.ġeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku,…, s. 12. 
42

 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 67. 
43

 Mustafa Ökmen, Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya …, s. 5; Metin Günday, İdare Hukuku, 4. Baskı, 

Ġmaj Yayıncılık, Ankara 1999, s. 41-45. 
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1.3.2.1 Merkezden Yönetim Ġlkesi 

Siyasi bakımdan merkezden yönetim ilkesi ülke sınırları dahilinde yasama organının 

ve hükümetin tek olmasını ifade etmektedir. Kamusal hizmetler merkezi idarenin denetimi 

altında merkezin hiyerarĢik düzeni içerisinde belirli örgütler tarafından verilmektedir. 

Merkezi yönetim ilkesini benimseyen ülkelerde devlet tek kamu tüzel kiĢisi konumundadır 

ve devletin haricinde baĢka bir otoriter kamu kurumunun varlığı düĢünülemez.
44

Merkezi 

yönetim ilkesinde kamu hizmetleri tek bir kudret altında ve bir bütün halinde hareket eden 

bir sistemi oluĢturmaktadır.
45

 

Ġdari bakımdan merkeziyetçilik ilkesi ise kamu hizmetlerinin oluĢturulması 

aĢamasında belirli politikaların merkezi yönetim teĢkilatlarınca alındığı bir düzeni ifade 

etmektedir.
46

Merkezi yönetim ilkesinde yönetim bir bütün halinde kabul edildiği için bazı 

temel özelliklere, faydalara ve sakıncalara sahiptir. Bu unsurlar aĢağıda özetle 

incelenmiĢtir. 

1.3.2.1.1 Merkezden Yönetim Ġlkesinin Özellikleri 

Merkezden yönetim ilkesi kendi çerçevesinde bazı özelliklere sahiptir. Bu özellikler 

devletin üniter yapısı ile doğrudan iliĢkilendirilebilir.
47

 

Bütün idari hizmetler merkez teşkilatında toplanmıştır: Devletin vatandaĢa sunacağı 

bütün idari hizmetler merkezi yönetim aracılığı ile vatandaĢa ulaĢtırılmaktadır. Ġdari 

hizmetler hakkında karar almak ve uygulamak görevi merkezi yönetime aittir.  

Merkezi yönetimin taşra teşkilatı vardır: Merkezi yönetim vatandaĢa hizmet 

götürürken taĢra örgütlerinde görev yapan kamu personelini aracı olarak kullanmaktadır. 

Bu kamu görevlilerinin kendi baĢlarına karar alma yetkileri yoktur ve merkezi yönetim 

tarafından taĢra örgütlerine atanırlar. TaĢra örgütlerinde görev yapan tüm kamu görevlileri 

her iĢlemlerinden merkezi yönetime karĢı sorumludurlar. 

İhtiyaç duyulan bütün kaynaklar merkezde toplanmıştır: Merkezi yönetimin idari 

hizmetleri sunarken ihtiyaç duyduğu tüm araç, gereç ve maddi kaynaklar merkezi 

                                                           
44

 Mustafa Ökmen, Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya …, s. 8; Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 70. 
45

 Turan Yıldırım, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, Alkım Yayınevi, 5. Baskı, Ġstanbul 2005, s. 35. 
46

 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 71. 
47

  Metin Günday, İdare Hukuku,…, s. 42. 
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yönetimin elinde bulunmaktadır. Bu imkanları kullanmak veya kullanmamak merkezi 

yönetimin kararına bağlıdır. 

1.3.2.1.2 Merkezden Yönetimin Yararları 

Merkezden yönetim ilkesini benimsemiĢ olan ülkelerde merkezden yönetimin bazı 

yararları mevcuttur. Bu yararları Ģu Ģekilde sıralamamız mümkündür.
48

 

Devlet yönetiminin otoritesini kuvvetlendirir: Merkezden yönetim sayesinde ülke tek 

bir otoriter güç tarafından yönetilmektedir. Bu Ģekilde bir yönetim tarzı devlet otoritesinin 

her zaman için en üst seviyede tutulmasını sağlar. 

Vatandaşa sunulan hizmetler daha az maddi kaynak harcanarak yürütülür: 

Merkezden yönetim ilkesini benimseyen ülkelerde maddi kaynakların tamamının 

kullanılması ve planlaması merkezi yönetimin elinde olduğu için vatandaĢa sunulacak olan 

hizmetlerin daha az kaynakla ve verimli olarak gerçekleĢtirilmesi sağlanır. 

Kamu görevlileri yerel baskılardan kurtulur: VatandaĢa sunulacak olan hizmetler 

merkezi yönetim tarafından planlanıp uygulandığı için taĢrada görev yapan kamu 

görevlileri yerel halkın taleplerinden ve baskılarından kurtulmuĢ olurlar. 

Mali denetim daha kolaydır: Parasal harcamaların tamamının merkezi yönetim 

tarafından yapılması mali denetimi son derece kolaylaĢtırmaktadır. Maddi kaynaklar tek 

elde toplanıp dağıtıldığı için ne kadar maddi kaynağın nereye verildiğinin hesabının 

tutulması son derece kolaydır. 

Kalkınmada bölgesel farklılıkları önler: Merkezi yönetim sayesinde maddi kaynaklar 

ve sunulan kamu hizmetleri ülkenin her tarafına dengeli ve eĢit bir biçimde dağıtılması 

sebebi ile bölgesel farklılıklar ortadan kaldırılmıĢ olur.  

Yolsuzluklar önlenir: Devletin maddi kaynakların tamamına ve bütçe üzerinde denetim 

sistemine sahip olması sayesinde muhtemel bir yolsuzluğun önüne geçilebilir. Harcamalar 

üzerinde merkezi idarenin hakimiyetini ve denetimini hisseden harcama sahipleri olası 

uygunsuz giriĢimlerden uzak duracaklardır. Bu sayede de yolsuzlukların önüne 

geçilebilecektir. 

 

                                                           
48

 Metin Günday, İdare Hukuku,…, s. 42-43; Mustafa Ökmen, Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya …, s. 9;  

Turan Yıldırım, Türkiye’nin İdari Teşkilatı…, s. 40. 
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1.3.2.1.3 Merkezden Yönetimin Sakıncaları 

Merkezi yönetimin yararlarının yanında bazı sakıncalarıda mevcuttur. Bu sakıncaları 

Ģu Ģekilde sıralamamız mümkündür.
49

 

Merkezi yönetim bürokrasi ve kırtasiyeciliğe sebebiyet verir: Merkezi yönetim 

sisteminde tüm kararlar merkezden alındığı için taĢrada görev yapan kamu personelinin 

kendi baĢına karar alma yetkisi yoktur. TaĢrada görev yapan kamu personeli her kararsız 

kaldığı veya iĢlem yapacağı durumda merkezi yönetime danıĢma ve izin alma 

mecburiyetindedir. Bu mecburiyet merkezi yönetimin sıkı denetiminden ve sonuç itibari ile 

herhangi bir sorumluluk altına girmeme isteğinden kaynaklanmaktadır. Bu durum ise 

hizmetlerin yavaĢlamasına dolayısı ile bürokrasiye ve uzun süren yazıĢmalara baĢka bir 

ifade tarzı ile kırtasiyeciliğe sebep olmaktadır.  

Bu hantal yapı ve aĢırı bürokrasi sonucu vatandaĢ kamu kurumlarından talep ettiği 

hizmetleri beklediği kolaylıkta ve hızda alamamaktadır. Bunun yanında kaynaklar israf 

edilmekte ve hizmetlerde verimsizlik ortaya çıkmaktadır. Kamu kurumları arasında 

meydana gelen uzun yazıĢmalar sonucu ortaya çıkan kırtasiyecilik, vatandaĢın 

beklentilerini gerekli ölçülerde karĢılayamama sonucu kamu kurumlarına karĢı yaĢanan 

güven bunalımı verimsizlik olarak kendisini göstermektedir.
50

  

Vatandaşın yönetime katılımının sınırları daraltılır: Merkezi yönetimin karar alma 

sürecine vatandaĢ dahil olamadığı için vatandaĢın yönetime katılımı söz konusu 

olmamaktadır. Bu da vatandaĢın büyük bir çoğunluğunun alınan siyasi kararlardan uzak 

kalmasına ve ülke gündemi ile ilgilenmemesine sebep olmaktadır. 

Yerel ihtiyaçların belirlenememesi: Kamu hizmetlerinin merkezi idare tarafından 

yürütülmesi yerel halkın ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda sorunlara sebebiyet 

vermektedir. Yerel halkın ihtiyaçlarının neler olduğunu merkezden tahmin ve takip etmek 

oldukça zor bir iĢtir. Sonuçta olası bir kaynak israfının önüne geçebilmek imkansız gibi 

görülmektedir. 

Yönetimde dışa kapalılık ve gizlilik:
51

 DıĢa kapalılık yönetimin yönetilen konumunda 

bulunan vatandaĢlara karĢı duyarsız kalmasını ifade etmektedir. Gizlilik unsuru ise 

                                                           
49

 Metin Günday, İdare Hukuku,…, s. 43-44; Mustafa Ökmen, Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya …, s. 9; 

Turan Yıldırım, Türkiye’nin İdari Teşkilatı…, s. 40. 
50

 Hamit Palabıyık, “Kamu Yönetimi: Sorunlar…, s. 38. 
51

 Hamit Palabıyık, “Kamu Yönetimi: Sorunlar…, s. 38. 
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yönetimin elinde bulundurduğu belgeleri, bilgileri ve yönetimin faaliyetlerini vatandaĢa 

açıklanmamasıdır.  

1.3.2.2 Yerinden Yönetim Ġlkesi 

Yerinden yönetim ilkesi, vatandaĢa sunulan hizmetlerin, merkezi yönetimin dıĢında 

yer alan, genel organları merkezi yönetimden ayrı bir biçimde ve merkezi yönetimin genel 

kurallarına dahil olmadan oluĢturulan kuruluĢları kapsamaktadır.
52

 

Yerinden yönetim ilkesi, vatandaĢa sunulacak olan ve yerel nitelik taĢıyan kamu 

hizmetlerinin merkezi yönetimin hiyerarĢisine dahil olmayan kamu tüzel kiĢileri tarafından 

gerçekleĢtirilmesidir.
53

 

Yerinden yönetim ilkesinin en önemli iki özelliği vatandaĢa sunulacak ortak yerel 

nitelik taĢıyan hizmetleri üretmesi ve genel karar organlarının düzenli aralıklarla yapılan 

seçimlerle vatandaĢ tarafından seçilmesidir.
54

 

Yerinden yönetim uygulaması siyasi yerinden yönetim ve idari yerinden yönetim 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Siyasi yerinden yönetim siyasi kararların merkezi idare ve 

yerinden yönetim kuruluĢları arasında paylaĢtırılmasını ifade etmektedir. BaĢka bir ifade 

tarzı ile siyasi yerinden yönetimler federe devletleri ortaya çıkarmaktadır. Siyasi otorite 

merkezi bir teĢkilatta toplanmayıp ve bir kısmı yerel yönetim idarelere dağıtılmaktadır. 

Yerel yönetim birimlerine kendi sınırları dahilinde yasama ve yürütme hakkı 

tanınmaktadır. Kendi sınırları dahilinde gerçekleĢtirilen uygulamalar federal anayasa 

vasıtası ile düzenlenmektedir. Bunun yanında, federe devletler ülkenin tamamını 

ilgilendiren konularda ve dıĢ iliĢkilerde merkezi yönetimin talimatlarına uymak 

zorundadırlar.
55

  

Ġdari yerinden yönetim sistemi ise vatandaĢın yerel nitelikteki ihtiyaçlarının ve teknik 

düzeyde sayılabilecek gereksinimlerinin merkezi yönetimin hiyerarĢik düzenine tabi 

olmayan kamu tüzel kiĢileri tarafından gerçekleĢtirilmesidir.
56

Ġdari bakımdan yerinden 

yönetim bireysel giriĢimlere olanak tanımaktadır. Bu sayede birey kendi akıl, fikir, irade, 

özellik ve yeteneklerine güveneceğinden dolayı bireysel olarak geliĢir. Ġdari bakımdan 

                                                           
52

 Firuz Demir YaĢamıĢ, Anayasa Taslağında Yerel Yönetim, Amme Ġdaresi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 3, 1982, 

s. 63. 
53

 Mustafa Ökmen, Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya …, s. 13. 
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 Firuz Demir YaĢamıĢ, Anayasa Taslağında Yerel… , s. 64. 
55

 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 77-78. 
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 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi, …, s. 79. 
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yerinden yönetim, vatandaĢın devlete olan saygısını ve güvenini sürekli olarak en üst 

düzeyde tutar. Bu sayede devletin sorumlulukları teknik olarak azalmamakla birlikte büyük 

oranda rahatlamaktadır. Çünkü vatandaĢ, idari yerinden yönetimde yerel nitelik taĢıyan 

iĢlemleri yerel yönetim birimleri vasıtası ile gerçekleĢtirdiği için olası bir olumsuz sonuç 

karĢısında vatandaĢın merkezi idareyi suçlaması zorlaĢmaktadır. Bu sayede vatandaĢın 

devlete karĢı olan güveni pekiĢmektedir. VatandaĢlar kendileri ile ilgili konular üzerinde 

çalıĢtıkları için siyasi tartıĢmalara girmezler. ĠĢlerin doğrudan teknik ve fayda boyutu ile 

ilgilenmektedirler.
57

 Yerinden yönetim ilkesi bazı temel özelliklere, faydalara ve 

sakıncalara sahiptir. Bu unsurlar aĢağıda incelenmiĢtir. 

1.3.2.2.1 Yerinden Yönetim Ġlkesinin Özellikleri 

Yerinden yönetim birimleri halka yakınlığından dolayı halk tarafından daha fazla 

benimsenmektedir. Bunun yanında, bir kuruluĢun yerel yönetim kuruluĢu olarak kabul 

edilebilmesi için sadece halka yakınlığı temel olarak alınmamaktadır. KuruluĢun bazı 

özelliklere sahip olması gerekmektedir. HerĢeyden önce kuruluĢun kamu tüzel kiĢiliğinin 

olması; kuruluĢun personel bağımsızlığına, kendine ait gelir kaynaklarına ve ayrı bir 

bütçeye sahip olması da gerekmektedir. Bir kuruluĢun yerinden yönetim birimi olarak 

kabul edilebilmesi için en önemli husus kuruluĢun üzerinde merkezi idarenin hiyerarĢik 

denetiminin bulunmaması gerekliliğidir.
58

 

1.3.2.2.2  Yerinden Yönetimin Yararları 

Yerinden yönetimlerin halka yakınlığından dolayı bazı yararları mevcuttur. Bu 

yararları Ģu Ģekilde sıralamamız mümkündür.
59

 

Yerinden yönetim demokratik ilkelere uygundur: Yerinden yönetim sayesinde yerel 

halk kendi adına karar verebilmektedir. Kendi adına alınacak olan kararlara daha kolay 

katılma imkanına kavuĢmuĢ olmaktadır. Bir yerel halkın yerel nitelikteli ihtiyaçlarını en iyi 

kendileri bildikleri için yerinden yönetim demokratik ilkelere de uymaktadır.  

Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması sağlanmaktadır: Yerinden yönetim sayesinde 

uzun zaman alan yazıĢmalara gerek kalmayacağı gibi alınacak olan herhangi bir kararda 
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bürokrasi engeline takılmadan sonuca ulaĢabilmektedir. Bu da bürokrasinin ve 

kırtasiyeciliğin azalmasına imkan tanımaktadır. 

Hizmetlerin ihtiyaçlara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır: Yerinden yönetim yerel 

nitelikte alınacak olan kararların ihtiyaçlar doğrultusunda alınabilmesi için son derece 

etkilidir. Yerel halkın hangi tür ihtiyacının öncelik taĢıdığı kesin bir Ģekilde merkezi 

yönetim tarafından tespit edilemez. Yerinden yönetim uygulamalarında ise yerel halkın 

ihtiyaçlarının gerekliliği ve önceliği daha kolay tespit edilebilmektedir.  

1.3.2.2.3 Yerinden Yönetimin Sakıncaları 

Yerinden yönetimin bazı sakıncaları mevcuttur. Bu sakıncıları Ģu Ģekilde sıralamak 

mümkündür.
60

 

Üniter yapının sarsılma tehlikesi: Yerel yönetimler konusunda göz ardı edilmemesi 

gereken en büyük sakınca, ülke bütünlüğünün bozulması kaygısıdır. Yerinden yönetimlerin 

kendi adlarına karar alma girĢimleri sonucu üniter yapı zarar görebilmektedir. Her ne kadar 

merkezi yönetimin yerinden yönetimler üzerinde vesayet denetimi söz konusu olsada 

yerinden yönetim anlayıĢı ile üniter yapı bozulabilmektedir.  

Yerinden yönetimlerin mali yönden denetimlerinin güçlüğü: Yerinden yönetim 

kuruluĢları merkezi idarenin genel bütçesinden ayrı bir bütçe içerisinde değerlendirildikleri 

için merkezi idarenin bu kuruluĢları denetlemesi güçleĢmektedir. Ülkenin genelinde 

vatandaĢların ve kaynağa ihtiyaç duyan idari birimlerin mali ve teknik imkanlardan aynı 

Ģekilde ve aynı oranda yararlanması mümkün olmamaktadır. Bu konuda adaletsizliğin 

ortaya çıkması kaçınılmazdır.  

2. Kamu Yönetimi ve Denetim 

Genel olarak kamu yönetimi sisteminde uygulamaya konulacak denetim sistemi o 

yönetim sisteminin uyguladığı yönetim tarzına göre Ģekillenmektedir. Merkezi yönetim 

tarzını benimseyen ülkelerde kararlar, tek bir yerden verilip tüm ülke sınırları dahilinde 

uygulandığı için iĢlerin merkezi yönetimin planladığı Ģekilde yürütülüp yürütülmediğini 

sıkı bir biçimde denetlenmesi gerekmektedir. Bu denetleme kamu idarelerinde görev alan 

personeli keyfi iĢlerden uzak tutabilmenin yanında vatandaĢın da hakkının göz ardı 

edilmemesi için önemli bir durum olma özelliğini taĢımaktadır. Genel olarak hakim olan 
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inanıĢ, kamu personelinin doğası gereği sorumluluktan kaçma eğilimde olduğu ve kendi 

çıkarları çerçevesinde hareket etme olasılığının yüksek olduğudur. Bu sebepten dolayı 

kamu yönetiminin amaçlarına ulaĢabilmesi için kamu personelinin denetlenmesi 

zorunluluk gereğidir.
61

 

Merkezi yönetimin gerçekleĢtirdiği denetim sayesinde idari faaliyetlerin olumsuz 

gidiĢatı kolay biçimde engellenebilinir. Ġdari kurumların gerçekleĢtirdiği iĢlemlerinde 

ortaya çıkan hatalar önceden belirlenmiĢ olan yaptırımlarla cezalandırılır, düzeltilir ve bu 

sayede de aynı hataların tekrardan vücut bulması engellenebilir. Etkili bir denetim 

sayesinde verimlilik ölçümü de etkili hale gelebilmektedir. Ülke kaynaklarının 

verimsizlikten uzak bir biçimde kullanılmasının önüne geçilebilmektedir. Yapılan etkin bir 

denetim ile iĢlerin yerinde, verimli ve zamanında yapılıp yapılmadığını öğrenebilir.
62

 

Denetim, yönetim biliminin önemli bir alt baĢlığıdır. Kamu veya özel sektörde üst 

düzey yöneticilerin önceden planladığı hedefler doğrultusunda, çalıĢanlardan yapmaları 

beklenen iĢlerin eksiksiz, verimli ve istenilen zamanda yapılıp yapılmadığını denetlemek 

yönetim olgusu çerçevesinde iliĢkili kavramlardır.
63

Konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için 

denetim, denetlemenin gerekliliği, denetim türlerinin sınıflandırılması ve denetim türleri 

aĢağıda incelenmiĢtir. 

2.1 Denetim Kavramı 

Denetim, önceden planlanan iĢlerin kurumun amaçlarına, ilkelerine ve hukuka uygun 

olarak yürütülmesinin incelenmesidir.
64

Denetim kavramı kamu idarelerinde yetkisinden 

kaynaklanan gücü kullanabilen, karar alma yetkisine sahip, aldığı kararları uygulama 

gücünde olan, kamu görevi veya hizmeti yapan aynı zamanda da kendisinden üst 

makamlara rapor verme mükellefiyeti içinde olan bir olguyu ifade etmek üzere 

kullanılmaktadır.
65
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Daha geniĢ bir çerçevede tanımlamak gerekirse denetim, bütün kamu idarelerinde 

görev yapan memur ve yardımcı hizmetlilerin devletin meydana getirdiği yasa ve tüzük 

hükümleri gereğince görevlerini yerine getirip getirmediklerini, kanun hükümleri dıĢına 

çıkarak görevlerini ihmal edip etmediklerini veya görevlerini kötüye kullanıp 

kullanmadıklarını tespit ederek, gerekli Ģartların gerçekleĢmesi halinde haklarında yasal 

iĢlemlerin baĢlatılması için devlet tarafından görevlendirilmiĢ müfettiĢ, denetçi veya özel 

yetkili memur statüsündeki kamu görevlilerinin gerçekleĢtirmiĢ oldukları hizmetlerdir.
66

 

Kamu yönetimi sistemi dahilinde idari iĢlemleri gerçekleĢtiren kiĢilerden 

kaynaklanan hataların ve düzensizliklerin ortaya çıkması doğaldır. Bu sebepten dolayı 

kamu yönetimi alanında denetim unsurunun önemi büyüktür. Çünkü yapılan iĢlemler 

bazen tüm ülkeyi ve vatandaĢları ilgilendirebilmektedir. Farklı bir ifade tarzı ile denetim, 

tüm kamu idaresinin amaçlarına ulaĢma seviyesini, gerçekleĢtirdiği iĢlemlerin niteliğini ve 

niceliğini belirlemektedir.
67

 Denetim, kurumların faaliyetlerinin sonuçlarının önceden 

belirlenmiĢ olan amaçlara uygun olması için sonuçları ve amaçları sürekli olarak 

karĢılaĢtıran ve eksik görülen yerlerde düzeltme amaçlı önlemlerini alan bir olgudur. 

Denetim, kurumların iĢlemlerini daha güvenilir ve etkili bir biçimde gerçekleĢtirebilmek 

için kullandıkları bir vasıta niteliğindedir.
68

 

Denetim sayesinde merkezi yönetim alt kademe kamu idarelerinin kendilerine 

verilen görevleri ne ölçüde yaptığını tespit etmektedir. Yapılan denetim sayesinde kamu 

idarelerinin eksiklikleri ve hataları ortaya çıkarken bu yanlıĢlıkların düzeltilmesi için 

imkân doğmaktadır. ġayet tespit edilen hatalar iĢlemi gerçekleĢtiren kamu idaresinin 

personelinden kaynaklandığı kanıtlanırsa, hatalı personel idari yaptırım uygulanmak 

suretiyle görevini daha titiz ve eksiksiz yapmaya zorlanmaktadır. Denetim sayesinde 

yapılan bir hatanın tekrardan vücut bulması büyük olasılıkla engellenmiĢ olur. Bunun 

yanında, yapılan hata idarenin iĢleyiĢ düzeninden kaynaklandığı tespit edildiği takdirde ise 

idarenin iĢleyiĢ düzenini değiĢtirme yoluna gidilmektedir. Bu sayede personelin görevlerini 

yaparken daha iyi çalıĢmasına da fırsat verilmiĢ olunur.
69
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Diğer yandan denetim, kamu idarelerinde gerçekleĢtirilen eylemlerin merkezi 

yönetimin istediği biçimde gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediğini tespit etmeye yarayan bir 

unsurdur.
70

 Bir iĢlem hakkında denetimde bulunabilmek için ilk olarak o iĢlemin 

gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. GerçekleĢtirilen iĢlem hakkında iĢin kurallara uygun 

olarak yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi için faaliyette bulunulması durumunda bir 

denetimden söz edilebilmektedir. Bu ifadelerden yola çıkılarak denetimden amaçlanan 

sadece bir kontrol yapma amacının olmadığını ifade edebiliriz. Denetim, iĢlemin son 

bulduğu anda gerçekleĢtirilebileceği gibi iĢlemin devam ettiği süre boyuncada faaliyetini 

sürdürebilir.
71

 

 Denetim sadece hukuk kurallarının ihlal edildiği durumlarda ortaya çıkmamaktadır. 

Bunun aksine, denetim hukuk kurallarının ihlal edilmeden önce gerçekleĢmesi gereken bir 

olgudur. Bu nedenle, idarenin denetlenmesi için hukuk kurallarının ihlal edilmesinin 

beklenmesine gerek yoktur. Denetim, idari faaliyetlerin hukuk kurallarının çizdiği sınırlar 

dahilinde yürütülmesi için gerçekleĢtirilen bir süreci ifade etmektedir. Bu sürece idarenin 

hukuk dıĢı faaliyetlerinin doğruluğunu araĢtırmak, ortaya çıkan hukuk dıĢı iĢlemlerin 

düzeltilmesi için çalıĢmak ve aynı sorunun bir daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri 

almak da dahildir. Bu unsurların hepsi denetimin amaçları içerisindedir.
72

 

2.2 Kamu Yönetiminde Denetlemenin Gerekliliği 

Denetim olgusu önceliği amaç değil, kamu yönetimini daha etkin ve verimli hale 

getirebilmek için araç niteliğindedir. Denetim tek baĢına hiçbir fonksiyona sahip olmazken 

kamu yönetimi ile birlikte kullanıldığında iĢlevsel bir fonksiyon kazanmaktadır.
73

  

Denetimin idare üzerinde idarenin iĢlemlerini düzeltmesi açısından dolaysız olarak 

yaptırım yapma gücü vardır. Denetim vasıtası ile idarenin üstlendiği görevleri yerine 

getirirken hangi ölçüde kurallara bağlı olduğu araĢtırılır ve tespit edilir. Denetim 

sonucunda idarenin gerçekleĢtirdiği iĢlemlerin hukuka uygunluğu, eksiklikleri, hataları ve 

bu hatalara sebep olan unsurları açık bir biçimde ortaya çıkartılmıĢ olur. Denetimin yapılan 

bir yanlıĢın tekrar vücut bulmaması için önleyici unsuru da önem taĢımaktadır. Hatanın 
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kamu personelinden veya sistemin kendisinden kaynaklandığı ancak denetim sayesinde 

tespit edilebilmektedir. Denetim, düzeltme ve önleyici unsurlarından sonra meydana 

gelebilecek bir yanlıĢın tekrardan oluĢmaması için bu yanlıĢı ortaya çıkaran sebepleri 

düzeltecek yapıcı bir yanı ile hata payını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Denetim 

sayesinde sistemin iĢleyiĢinden kaynaklanan sorunlar düzeltilerek, kamu personelinin daha 

verimli çalıĢmasını sağlamaktadır.
74

 

VatandaĢa sunulan hizmetler çeĢitlendikçe ve hizmetlerin kalitesinde olumlu yönde 

değiĢmeler yaĢandıkça denetimin gerekliliği kendisini zorunlu bir biçimde 

hissettirmektedir. Ġdarenin denetlenmesinin gerekliliğini maddeler halinde sıralarsak: 

vatandaĢa sunulan hizmetlerin belirli standartlarda olmasını sağlamak; sunulan hizmetlerin 

ne ölçüde vatandaĢa fayda sağladığını tespit etmek; yasama organının oluĢturduğu 

kanunların hedeflerine uygun olarak uygulamaya konulup konulmadığını tespit etmek; 

kamu personelinin yetkilerini kullanırken amaç ve yetki dıĢına çıkmasının önüne geçmek 

ve kamu personelinin kiĢisel amaçları doğrultusunda yetkisini kötüye kullanmasına fırsat 

vermemek; idarenin iĢleyiĢinden kaynaklanan olumsuzlukları tespit ederek gerekli 

önlemleri almak; kamu hizmetlerinin sunumunda kaynakların gerekli yer ve zamanda etkin 

bir biçimde kullanılmasını sağlamak; vatandaĢı idarenin kötü yönetiminden kaynaklanan 

olumsuzluklara karĢı korumaktır.
75

 

2.3 Kamu Yönetiminde Denetim Türlerinin Sınıflandırılması 

Halkın oylarıyla iktidara gelen siyasi yönetimlerin, halk lehine çalıĢmaları, 

gerçekleĢtirdikleri bütün iĢlemlerin hukuk kurallarına uygun olması, kamu yararının 

gerçekleĢtirilmesinin sağlanması ve halkın çıkarlarının siyasi otorite karĢısında korunması 

için siyasi iktidarlar sürekli bir denetim faaliyeti altına alınmıĢlardır. Siyasi iktidarların 

denetlenebilmesi için kabaca altı türde denetim fonksiyonu bulunmaktadır. Bu denetim 

fonksiyonları aĢağıda maddeler halinde gösterilmiĢtir.
76

  

Devlet organları üzerinde gerçekleştirilen denetim türleri: yasama organının denetimi; 

yargı organının denetimi; yürütme organının kendi kendini denetimidir. 
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Denetim konuları, örgüt yapısı ve kamu  personeli üzerinde yapılan denetim türleri: idari 

denetim; personel denetimi; mali denetimidir. 

Denetimin uygulama yöntemleri açısından türleri: hukuka uygunluk denetimi veya 

biçimsel denetim; etkinlik denetimidir. 

Denetim amaçları açısından denetim türleri: sorumluları aramaya yönelik klasik denetim; 

sorunları gidermeye yönelik çağdaĢ denetimidir. 

Denetimin zamanlaması açısından denetim türleri: karardan önce denetim; karardan sonra 

denetimidir. 

Denetimin sonuçları açısından denetim türleri: idari kararlar almaya yönelik denetim; 

yargısal kararlar almaya yönelik denetim, siyasal kararlar almaya yönelik denetim, halka 

bilgi vermeye yönelik denetimidir. 

2.3.1 Ġdari Denetim 

Denetim Ģekilleri denetimi gerçekleĢtiren organların niteliğine göre değiĢmektedir. 

Türk kamu yönetiminde temel olarak denetim, üç organ tarafından gerçekleĢtirilmektedir. 

Bu organlar idari, siyasi ve yargısal niteliktedir. Ġdare tarafından gerçekleĢtirilen denetim 

türü idari denetim, yasama organı tarafından gerçekleĢtirilen denetim türü siyasi denetim 

ve yargı tarafından gerçekleĢtirilen denetim türü ise yargı denetimi olarak 

adlandırılmaktadır.
77

 

 Bir kamu kuruluĢu kendi içerisinde var olan baĢka bir kamu kuruluĢunu 

denetleyerek kendi kendini denetlemiĢ olmaktadır. Bunun yanında, aynı kamu kuruluĢu 

dıĢarıdan farklı bir kamu kuruluĢu tarafından da denetlenebilmektedir. Kamu kuruluĢunun 

kendi kendisini denetlemesine “iç denetim”, baĢka bir kamu kuruluĢu tarafından 

denetlenmesine ise “dıĢ denetim” denilmektedir. Kamu kurumlarının yine kendi içerisinde 

yer alan kurumlar tarafından yapılan denetime “hiyerarĢik denetim”, dıĢarıdan baĢka bir 

kamu kurumu tarafından yapılan denetime ise “vesayet denetimi” denilmektedir.
78

 

Ġç denetim, devletin içerisinde yer alan ve tüzel kiĢiliğe sahip kuruluĢların yine aynı 

Ģekilde kendi sahip oldukları denetim organlarınca denetlenmesi olarak da ifade edilebilir. 

Örneğin, devlet faaliyetlerinin denetiminden söz ederken ifade edilmek istenen husus iç 
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denetimdir. Konu bu açıdan değerlendirilecek olursa hiyerarĢik denetim bir iç denetim 

türüdür.
79

 

Bunun yanında devletin faaliyetleri her zaman için kendi içinde barındırdığı 

unsarlarla denetlenmemektedir. Denetim dıĢarıdan baĢka bir organ tarafından yapılıyorsa 

burada dıĢ denetim söz konusudur. Genel olarak denetim kavramı dıĢ denetim türünü ifade 

etmektedir. Çünkü denetim bir kiĢinin faaliyetlerinin bir baĢka kiĢi tarafından incelenmesi 

ve yönlendirilmesi olarak anlaĢılmaya daha çok elveriĢlidir.
80

 

2.3.1.1 HiyerarĢik Denetim 

Kamu görevlileri arasında astlık ve üstlük olarak kendini gösteren hiyerarĢi sistemine 

idari açıdan bakacak olursak idarenin örgütlenmesi konusunda da hiyerarĢik düzenden 

bahsetmek yerinde olacaktır. Ġdarenin örgütlenmesi merkezi ve taĢra birimleri olarak ikiye 

ayırılabilir. Bu iki örgüt arasında iĢlerin uyum içerisinde gerçekleĢmesi gerekmektedir. 

Zorunlu bir biçimde olması gereken bu uyumdan dolayı merkezi idare ile ülke geneline 

yayılmıĢ olan hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluĢlarının baĢkent ve taĢra 

örgütlenmesi, yerel yönetimlerin çeĢitli birimleri ve aynı tüzel kiĢiliğe sahip birimler 

arasında dereceli olarak astlık ve üstlük iliĢkisi oluĢturacak hukuki iliĢkiye “hiyerarĢi” 

denilmektedir.
81

 

Kamu kurumları bünyesinde görev yapan kamu görevlileri arasında, idari iĢlemlerin 

aksamaması ve iĢlerin belirli bir düzen içerisinde yapılabilmesi için bir hiyerarĢi düzeni 

mevcuttur. Bu hiyerarĢi düzeni kamu görevlileri arasında ast ve üst kavramları ile kendini 

göstermektedir. Bir kamu kurumunda görev yapan üst kademeli bir kamu görevlisinin daha 

alt kademeli bir kamu görevlisini yaptığı iĢlemler üzerinden denetlemesine “hiyerarĢik 

denetleme” denilmektedir. Üst kademede görev yapan kamu görevlisinin daha alt 

kademede görevli memur üzerinde atama, sicil verme, uyarma, ödüllendirme, disiplin 

cezası verme ve gerektiği takdirde görev yerini değiĢtirme gibi hiyerarĢik yetkileri 

mevcuttur.
82
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Genel olarak üstün ast üzerinde kullandığı hiyerarĢik denetim yetkisi için yasal 

dayanağa gerek yoktur. Üstün astlarını denetlemesi, üstün yönetim yetkileri dahilindedir. 

Bir kamu kuruluĢunda üst ve ast ayrımları ve üstün hangi makam olduğu kurumun kuruluĢ 

statüsünde belirlenmiĢtir.
83

 

Türk kamu yönetimi sisteminde merkezi yönetimin ülke sınırları dahilinde yürütmesi 

gereken her bir idari hizmet ilgili bakanlık tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Bu sebepten 

dolayı merkezi idare teĢkilatımızın hiyerarĢik düzeni içerisinde en üst seviyede ilgili 

bakanlıktan sorumlu bakan yer almaktadır. HiyerarĢik düzenin en üst katında bakan yer 

almakla birlikte hiyerarĢi yetkisini sadece bakan değil idarenin her bir basamağında yer 

alan üst kademeli memurlar da kullanmaktadırlar. Merkezi idarenin yanısıra yerinden 

yönetimlerde de hiyerarĢi düzeni bulunmaktadır. Ülkemizde var olan yerinden yönetim 

kuruluĢlarından il özel idaresinin en yüksek hiyerarĢik amiri konumunda vali, belediye 

yönetiminde belediye baĢkanı ve köy yönetiminde ise muhtar yer almaktadır.
84

  

HiyerarĢik denetim merkezden yönetimin kendi düzeninin temelini oluĢtururken 

kullandığı bir araçtır. HiyerarĢik denetimde üste astın iĢlemlerini henüz son bulmamıĢken 

denetleme ve son bulduktan sonra onaylama, değiĢtirme veya iptal etme yetkisi 

verir.
85

Ayrıca hiyerarĢi üst konumunda bulunan kiĢilere idari iç düzene iliĢkin karar alma, 

alınan kararları değiĢtirme, emir vermek sureti ile mevzuatın hangi yönde kullanılacağına 

dair karar verme, emrinde çalıĢan memurların gerçekleĢtirdiği iĢlemleri denetleme, gerekli 

gördüğü takdirde cezalandırma ve ödüllendirme hakkını vermektedir. HiyerarĢi yetkisini 

kullanma hakkına sahip olan ve statü itibari ile üst konumda bulanan memura karĢı 

itaatsizlik kabul edilemez. Bunun yanında, ast konumunda bulunan memurun, üstünün 

aldığı kararlara karĢı da iptal davası açma yetkisi yoktur. Ast ve üst iliĢkisi içerisinde 

bulunanların kendi özlük hakları haricinde hizmetle ilgili olan iĢlemlerin iptali için idari 

yargıya baĢvurmaları mümkün değildir.
86

 

HiyerarĢik düzen içerisinde memura üstü tarafından verilen bir emir kanunsuz veya 

açıkça suç içeren bir unsur teĢkil ediyorsa bu durumda memur bu emire itaat etmek 

zorunda mıdır? Anayasa bu durumu göz önünde bulundurarak memurun hareket tarzını 

“Kanunsuz Emir” baĢlığı altında 137. maddede açıkça belirtmiĢtir. Bu maddeye göre; 

                                                           
83

 A.ġeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı…, s. 322. 
84

 Metin Günday, İdare Hukuku,…, s. 54-55. 
85

 Ġsmet Giritli, Türkiye’nin İdari Yapısı (Kamu Yönetimi Teşkilatı), 12. Baskı, Der Yayıncılık, Ġstanbul 2001, 

s. 7-9. 
86

 Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Dersleri 1, Mimoza Yayınları, Konya 2005, s. 27.  



29 

“Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalıĢmakta olan kimse, üstünden aldığı 

emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez 

ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile 

yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç 

teĢkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan 

kurtulamaz. Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu 

güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.”
87

 

HiyerarĢik denetim üst kademedeki yöneticiler tarafından yapılabildiği gibi bu 

kiĢilerin görevlendirdiği uzmanlaĢmıĢ personeli bünyesinde barındıran denetim kurumları 

tarafından da yapılabilmektedir. HiyerarĢik denetim hızlı ve etkili bir denetim türü 

olmasının yanında denetim iĢleminin kurum personeli tarafından yapılması sebebi ile  

idarenin hem denetleyen hem de denetlenen pozisyonunda olduğu için gerçek anlamda bir 

denetim vasfına sahip olmadığıda söylenebilir.
88

 

2.3.1.2 Vesayet Denetimi 

Türk kamu yönetimi sistemi içinde yerinden yönetimler arasında yer alan yerel 

yönetimlerin, Belediye, Ġl Özel Ġdarelesi ve Köyler, yasal sınırlar içinde diğer farklı 

kuruluĢlarca denetlemesine “vesayet denetimi” denir. Vesayet denetimi, üniter yapılı 

devletlerde yönetimin belirli sınırlar içerisinde sürdürülebilmesi için gerekli bir denetleme 

aracıdır. Yerinden yönetim kuruluĢları üzerindenki vesayet denetimi merkezi yönetim 

kuruluĢları aracılığı ile yapılır.
89

 Merkezi yönetim kuruluĢlarına örnek olarak mülki idare 

amirinin görevde bulunduğu il ve ilçe kurullarını, ĠçiĢleri Bakanlığı‟nı, ilgili bakanlıkları, 

DanıĢtay‟ı ve SayıĢtay‟ı verebiliriz.
90

 

Ġdari vesayet merkezi yönetim ile yerinden yönetim kuruluĢlarının arasında olması 

gereken iletiĢimi sağlamaya yarayan bir vasıta niteliğindedir. Yerinden yönetimler ve 

bunlara bağlı kamu tüzel kiĢiliğine sahip kuruluĢlar teminatını Anayasadan almıĢ ve 

merkezi idaye karĢı hesap verme yükümlülüğü içerisinde olsalar dahi hukuk kuralları 

çerçevesinde belli ölçülerde idari ve mali özerkliğe sahiptirler. Uygulamalarda yerinden 

yönetime tanınan bu özerklik ve bağımsızlıktan kaynaklanabilecek sorunları en aza 
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indirebilmek için merkezi yönetimin yerinden yönetim kuruluĢlarını denetlemesi 

zorunluluk teĢkil etmektedir. Kısaca devletin bölünmez bütünlüğünü korumak ve 

hizmetlerin tüm ülke sınırlarında adaletli bir Ģekilde dağıtılabilmesi için merkezi yönetimin 

yerinden yönetimler üzerindeki denetleme yetkisine idari vesayet denilmektedir.
91

 

Ġdari vesayet merkezi yönetimin kamu yararı adına yerinden yönetim kuruĢlarını, 

almıĢ oldukları kararları, gerçekleĢtirdikleri eylemleri ve bünyesinde barındırdığı personeli 

denetlemesidir. Bu durum Anayasa‟nın 127. maddesinde açıkça belirtilmiĢtir. 127. 

maddeye göre; “Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin 

bütünlüğü ilkesine uygun Ģekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, 

toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karĢılanması amacıyla, 

kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.” Türkiye‟deki 

yerinden yönetim kuruluĢlarının üzerindeki denetim vesayet niteliği taĢımaktadır.
92

  

Anayasaya göre merkezi idare ve yerel yönetimler arasında bir denetim iĢlemi 

gerçekleĢtirilecekse bunun sadece idari vesayet biçiminde yapılması kabul edilebilir. 

Çünkü idari vesayet, merkezi idareye yerel yönetimlerin kendi baĢlarına aldıkları kararlar 

üzerinde onaylama, değiĢtirme, yol gösterme ve gerektiği zamanda geri çevirme yetkisi 

vermektedir. Merkezi idare idari vesayeti ancak kamu yararını korumak için 

kullanabilmektedir. Bu yetki yerel yönetimlerin yetkilerini sınırlayacak ve kendi baĢlarına 

aldıkları kararları yok sayacak bir biçimde kullanılamaz.
93

 

Ġdari vesayet yetkisi merkezi idare tarafından kullanılmaktadır. Bu yetkiyi kullanacak 

makamın veya makamların yetkiyi tanıyan kanunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca vesayet yetkisini kullanacak olan makamın bu yetkiyi bizzat kullanması 

gerekmektedir. Bu yetkinin baĢka bir makama devredilmesi söz konusu olamaz. Ġdari 

vesayet yetkisini kullanmaya yetkili olan makamların baĢında Bakan ya da Bakanlıklar 

gelmektedir. Bunun yanında, Kaymakam, Vali, DanıĢtay ve SayıĢtay‟ın da bu yetkiyi 

kullanma hakkı vardır. Yer bakımından yerinden yönetim kuruluĢları üzerinde 

uygulanacak olan idari vesayet denetimi baĢta ĠçiĢleri Bakanı, Vali ve Kaymakam 

tarafından kullanılabilmektedir.
94
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Ġdari vesayet denetimi üstlendiği fonksiyonları gereği bazı özelliklere sahiptir. Ġdari 

vesayet denetiminin özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamamız mümkündür: Ġdari vesayet 

denetimi yaparken hangi iĢlemin vesayet denetimi kapsamına dahil olduğunun kanunlarda 

açıkça yazması gerekmektedir. Kanunla vesayet denetimine dahil olduğu belirtilmeyen 

iĢlemler üzerinde vesayet denetimi yapılamaz. Ġdari vesayet yetkisi vesayet denetimi 

yapmakla yetkili olan kurumlara kanun güvencesi altında verilmektedir. Ġdari vesayet 

denetimi kapsamında yetkili organların yerinden yönetim kuruluĢlarına emir verme ve 

kararları üzerinde onların yerine geçerek düzeltme yapma yetkisi yoktur. Ġdari vesayet 

devletin bölünemez bütünlüğünü ve kamu hizmetlerinin adaletli bir biçimde halka 

sunulması için tasarlanmıĢtır. Yerinden yönetimlerin yerel halka adalet ilkesi kapsamında 

davranması için etkili ve caydırıcı bir vasıtadır. Ġdari vesayet kanunlarla desteklenmiĢ bir 

denetim türüdür.
 95

 

2.3.1.3 Ġdari Vesayet Yetkisi’nin HiyerarĢik Yetki Ġle KarĢılaĢtırılması 

Ġdari vesayet yetkisi ile hiyerarĢik yetki birbirinden farklı olgulardır. Ġdari vesayette 

iki ayrı tüzel kiĢisi bulunurken hiyerarĢik yetkide aynı tüzelkiĢi içerisinde ast ve üst sistemi 

bulunmaktadır. Ġdari vesayetin tarafları yerel yönetimler ve merkezi idaredir. Merkezi idare 

yerine onun görevlendirdiği makam veya kurumda idari vesayet dahilinde görev 

yapabilmektedir. HiyerarĢi düzeninde ast ve üst birimler veya kiĢiler birbirinden bağımsız 

değildirler. Bu iki unsurun yaptıkları iĢlemler birbirleri ile alakalı olmakla birlikte aynı 

tüzelkiĢi içerisinde değerlendirilmektedir. Bunun yanında, vesayet yetkisini kullanan 

makamın yetkileri kanunda açıkça gösterilmiĢtir. HiyerarĢi düzeninde ise amir konumunda 

bulunan makam veya kiĢi kendi sistemleri dahilinde iĢlemleri mevzuata aykırı gelmeyecek 

biçimde ast üst iliĢkisi içerisinde sürdürmektedir.
96

 

HiyerĢik sistemde amir konumunda bulunan kiĢinin kendisine bağlı olarak çalıĢan 

memurun iĢlemlerini onaylama, değiĢtirme, iptal etme, uygulamasını durdurma gibi 

yetkileri mevcutken idari vesayette merkezi idarenin yerel yönetim birimleri yerine 

geçerek onlar adına karar alma ve aldıkları kararları değiĢtirme yetkisi bulunmamaktadır. 
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Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde uyguladığı idari vesayet denetimi yasa ile 

düzenlenmesi gereken sınırlı ve bağlı bir yetkidir.
97

 

Sonuç olarak idari vesayet denetiminin genel bir yetki olmadığını vurgulamak 

yerinde olacaktır. Ġdari vesayet denetimi yasalarda önceden belirlenen durumların varlığı 

söz konusu olduğu zaman ve sadece yasaların çizdiği sınırlar dahilinde kullanılan bir 

denetim sistemidir.
98

 

2.3.1.4 TeftiĢ Organları Yolu ile Yapılan Denetim 

Bakanlıkların ve tüzel kiĢiliğe sahip genel müdürlüklerin en üst yönetici konumunda 

bulunan bakanlar ve genel müdürlerin hiyerarĢik denetimleri tüm örgütü kapsamaktadır. 

Bakanların ve genel müdürlerin sorumlulukları altındaki idareler üzerinde kendi baĢlarına 

hiyerarĢik denetim yapması fiziksel olarak imkansızdır. Bu imkansızlığın önüne 

geçebilmek için bakana veya genel müdüre bağlı olarak çalıĢan teftiĢ kurulları mevcuttur. 

Bu teftiĢ kurulları aracılığı ile hiyerarĢik denetim yapmak ve denetim sonuçlarını 

değerlendirmek fiziksel olarak oldukça kolay hale gelmektedir. Bu sebepten dolayı her 

bakanlık ve genel müdürlükte bir denetim kurulu mevcuttur.
99

 Bu hususun daha iyi 

anlaĢılabilmesi için ilgili birimleri Türkiye Cumhuriyeti ĠçiĢleri Bakanlığı Birimleri‟nin 

teĢkilat Ģeması üzerinde gösterilmesi yararlı olacaktır. (Bkz. ġekil 1) 
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ġekil 1: Türkiye Cumhuriyeti ĠçiĢleri Bakanlığı Birimleri TeĢkilat ġeması 

 

 

Kaynak: “Türkiye Cumhuriyeti ĠçiĢleri Bakanlığı, TeĢkilat ġeması”, 

< http://www.icisleri.gov.tr/?page=bakanligimiz#a> (29.01.2012) 
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TeftiĢ kurulları sadece bakana veya genel müdüre hesap verirler. Bu özelliklerinden 

dolayı da denetledikleri idare karĢısında bağımsızlıkları söz konusudur. Ġdareyi 

denetlemekle görevlendirilen müfettiĢlerin kendilerine ait yetkileri olmamakla birlikte 

sadece gözlemledikleri olayları ve tespit ettikleri yanlıĢları saptayarak bakana veya genel 

müdüre rapor vermekle mükelleftirler. MüfettiĢlerin hazırlamıĢ oldukları raporlarından 

sonuç çıkartarak gereken önlemleri almak veya yaptırımlarda bulunmak üst kademe 

yöneticisinin görevidir.
100

 

Bu baĢlık altında değerlendirmekte gereklilik gördüğümüz bir baĢka husus ise Devlet 

Denetleme Kurulu (DDK)‟dur. 

1980 Askeri darbesi‟nden sonra yeni bir anayasa hazırlanması sürecinde 1981 yılına 

kadar varolan denetim kurumlarına ek olarak DDK kurulmuĢtur.
101

DDK 1982 

Anayasası‟nın 108. Maddesi‟nde düzenlenmiĢtir. Buna göre DDK Türkiye Cumhuriyeti 

CumhurbaĢkanı‟na bağlı olarak çalıĢan, idarenin amaçları doğrultusunda hukuka uygun 

biçimde görev yapması için CumhurbaĢkanı‟nın isteği üzerine tüm kamu kurum ve 

kuruluĢlarında denetleme ve inceleme görevi yapar.
102

 

1981 tarih 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanuna göre 

DDK‟nın görev ve yetki alanı tüm kamu kurum ve kuruluĢları (Bakanlıklar, bakanlıklara 

bağlı kuruluĢlar, il, belediye, ve köy yerel yönetimleri, belediye ve köy birlikleri, tüzel 

kiĢiliği olmayan kamu kuruluĢları), kamu kurumu niteliğine sahip meslek kuruluĢları, iĢçi 

ve iĢveren meslek kuruluĢları, kamu yararına çalıĢan dernek ve vakıfları kapsamaktadır. 

CumhurbaĢkanı‟nın talimatı ile bu kurum ve kuruluĢlar hakkında inceleme yapmak ve 

CumhurbaĢkanı‟na rapor vermek için harekete geçmektedir. Bunun yanında, DDK‟nın 

Silahlı Kuvvetleri ve yargı organını denetleme yetkisi bulunmamaktadır. Devlet DDK‟nın 

üyelerinin tamamı CumhurbaĢkanı tarafından atanmaktadır. Bunun yanında, Kurul 

sözleĢmeli personel çalıĢtırabileceği gibi incelemeleri sırasında ihtiyaç duyduğu uzman 

kiĢileri araĢtırmacı, müfettiĢ gibi isimler altında geçici olarak bünyesinde barındırabilir. 

Kurul yaptığı incelemeler sonucunda hazırladığı raporu doğrudan CumhurbaĢkanı‟na 

sunmaktadır. CumhurbaĢkanı raporu inceledikten sonra gerekli iĢlemlerin yapılması için 
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BaĢbakanlığa iletmektedir. BaĢbakanlık ise gerekli adli ve idari iĢlemlerin yapılması için 

ilgili birimleri harekete geçirmektedir.
103

 

DDK kamusal nitelik taĢıyan makamlar ve kamusal nitelik taĢımayan örgütlerin 

üzerinde denetim iĢlemini yaparken sadece kamu hukukunu değil özel hukuku da göz 

önünde bulundurmak durumundadır.
104

 DDK‟nın yayınlanan raporlarına Türkiye 

Cumhuriyeti CumhurbaĢkanlığı internet sitesi üzerinden ulaĢılabilmektedir.
105

 

2.3.2 Siyasi Denetim 

Siyasi denetim yasama organı tarafından yapılan bir denetim türüdür. Bu denetimin 

nasıl yapılacağı Anayasada ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiĢtir. Hükümet ve bakanlar 

yasama organına karĢı siyasi sorumluluk içerisindedirler. Yasama organı idareyi hükümet 

ve bakanlar üzerinden dolaylı olarak denetlemektedir. Bakanlar idarenin en üst kademe 

yöneticileri olarak sorumlulukları altındaki bakanlığın iĢlemleri dahilinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi‟ne (TBMM) karĢı siyasi sorumluluk içerisindedirler. Bakanların cezai 

sorumlulukları vardır ve herhangi bir cezai sorumluluk gerektiren iĢlemler söz konusu 

olduğunda Yüce Divan‟da yargılanabilmektedirler.
106

 

Türk kamu yönetimi sistemimiz içerisinde siyasi denetim TBMM tarafından 

yapılmaktadır. Ġdarenin en üst yöneticisi konumunda olan bakanlar, sorumlulukları 

altındaki bakanlıkların gerçekleĢtirmiĢ oldukları eylemlerden dolayı TBMM‟ne karĢı siyasi 

sorumluluk içerisindedirler. Siyasi denetimden amaçlanan sorumlulukların hakkaniyet 

ilkesi çerçevesinde yerine getirilip, getirilmediğinin araĢtırılmasıdır.
107

Siyasi denetimi 

yerel yönetimler açısından değerlendirecek olursak, yerel yönetimlerin icrai bir organ 

olduklarını belirtmek gerekmektedir. Bu icrai organlar yasama organının kendileri için 

yaptığı düzenlemelere tabidirler. Yasama organının düzenlemediği veya kendilerine imkan 

tanımadığı hiçbir yetkiyi kullanamazlar. Uygulamada yerel yönetimler kendilerine yasama 

organı tarafından verilen yetkileri ve imkanları az bulmakta ve parlamentodan daha fazla 

yasal yetki talep etmektedirler. Parlamentonun yerel yönetimlere istekleri doğrultusunda 
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bir yetki vermesi durumunda bu yetkilerin hangi amaç dahilinde kullanıldığını denetlemesi 

için yerel yönetimleri siyasi denetim süzgecinden geçireceği kesin olan bir gerçektir.
108

 

1982 Anayasası‟nın 98. maddesi TBMM‟nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 

baĢlığı altında bilgi edinme ve denetim yollarını düzenlemiĢtir. Buna göre TBMM soru, 

meclis araĢtırması, gensoru, genel görüĢme ve meclis soruĢturması yöntemleriyle 

denetleme yetkisini kullanmaktadır.
109

  

Soru, BaĢbakan veya bakanlardan Bakanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı olarak 

cevaplandırılabilen bilgi isteme yöntemidir. Meclis araştırması, herhangi bir konu 

hakkında bilgi elde edinebilmek için o konunun meclis üyelerinden oluĢturulacak bir 

komisyon tarafından incelenmesidir. Genel görüşme, belirli bir konu hakkında TBMM‟de 

görüĢme yapılmasıdır. Gensoru ise Bakanlar Kurulu‟nun veya herhangi bir bakanın 

görevden alınabilmesi için TBMM‟de yapılan bir genel görüĢmedir.
110

 

TBMM‟nin uyguladığı denetim yolları, daha iyi biçimde anlaĢılabilmesi ve konu 

bütünlüğünün sağlanması açısından önem taĢıdığı için aĢağıda ayrıntılı bir biçimde 

incelenmiĢtir. 

Soru: Yasama organı soru yöntemi ile yürütme organını siyasi yönden 

denetleyebilmektedir. Soru siyasal denetimde ilk sırayı almaktadır. Soru yöntemi ile 

denetim tarzı aslında yürütme organının gerçekleĢtirdiği eylemlerinin eleĢtirilmesi veya 

herhangi bir durum karĢısında nasıl bir yol takip edeceğinin öğrenilmesi yöntemidir. Temel 

olarak soru yöntemi ile hükümetten herhangi bir durum, olay veya eylem hakkında bilgi 

istemek amaçlanmakla birlikte uygulamada meclis üyelerinin hükümet üzerinde eylemleri 

açısından baskı uygulamak Ģeklinde kendisini göstermektedir. Genel olarak meclis 

üyelerinin baskısı sorular hakkında bilgi sahibi olan ve çözüm yollarının belirlenmesi 

açısından söz hakkı bulunan ilgili bakanlar üzerinde uygulanmaktadır.
111

 

Soru, BaĢbakan veya Bakanlar tarafından hükümet adına sözlü veya yazılı bir 

biçimde cevaplandırılmak Ģartı ile belli konular hakkında bilgi istemektir. Cevaplandırma 

Ģekli sözlü ve yazılı olmasının yanında açık, kısa ve içerik itibari ile kiĢisel yorumlardan 
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uzak olması gerekmektedir. Genellikle bakanlardan sorumluluğu altında bulunan bakanlık 

hakkında üstü kapalı suçlamanın açıklanması istemidir.
112

 

Soru, TBMM üyelerinin ve özellikle muhalefet parti milletvekillerinin bireysel 

giriĢimleri sonucu hükümete yönelttikleri bilinçli bir denetim aracıdır. Soru önergeleri 

Ģekil itibari ile yüz kelimeden fazla olamaz ve önergelere belge eklenemez. Soru 

önergesini yalnızca bir milletvekili imzalayabilir ve ardından meclis baĢkanlığına sunulur. 

Soru önergesi TBMM BaĢkanlığına yazılı bir Ģekilde sunulduktan sonra BaĢkan içtüzüğe 

uygun olan önergeleri gelen kağıtlar listesinde yayımlayıp BaĢbakanlığa ve ilgili olan 

bakanlığa gönderir.
113

 

TBMM Ġçtüzüğü‟nün 97. madddesinde soru önergesi ile sorulamayacak konular 

açıkça belirtilmiĢtir. 97. maddeye göre kabul edilmeyen sorular: “BaĢka kaynaktan kolayca 

öğrenilebilecek konular; Tek amacı istiĢare sağlamaktan ibaret konular; Konusu, evvelce 

BaĢkanlığa verilmiĢ gensoru önergesiyle aynı olan sorular.”
114

 

TBMM Ġçtüzüğü‟nün 99. maddesi yazılı soruya cevap verme Ģeklini düzenlemiĢtir. 

Maddeye göre yazılı sorunun BaĢbakanlığa ve ilgili bakanlığa gönderilmesinden itibaren 

en geç onbeĢ gün içerisinde cevaplandırılması gerekmektedir. Bu süre dahilinde 

cevaplandırılmayan sorular için TBMM BaĢkanı BaĢbakanın veya ilgili bakanın dikkatini 

çekmek sureti ile hatırlatmada bulunur. Yapılan uyarıdan sonra on gün içerisinde hâlâ 

cevap verilmeyen soru önergeleri için süresi içerisinde cevaplandırılmadığı gerekçesi ile 

gelen kağıtlar listesinden ilan edilir. Hükümet cevap vereceği soru hakkında gerekli 

belgeleri toparlamak için TBMM BaĢkanlığına bilgi vermek Ģartı ile bir ayı geçmemek 

üzere cevaplandırmasını geciktirebilir. 
115

 

Meclis Araştırması: Meclis araĢtırması TBMM Ġçtüzüğü‟nün 104. ve 105. maddeleri ile 

düzenlemiĢtir. Buna göre: “Meclis araĢtırması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Anayasanın 98 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapacağı incelemedir. AraĢtırma 

istemi önergesi beĢyüz kelimeden fazla ise önerge sahipleri beĢyüz kelimeyi geçmemek 

üzere özetini eklemek zorundadır. Meclis araĢtırmasının açılmasında genel görüĢme 
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açılmasındaki hükümler uygulanır. Meclis araĢtırma komisyonunun raporu hakkında Genel 

Kurulda, genel görüĢme açılır.”
116

 

AraĢtırma komisyonu yapmıĢ olduğu araĢtırmanın sonucunu bir rapor halinde Meclis 

BaĢkanlığı‟na sunar. Ġçtüzüğün 102. maddesine istinaden bu rapor hakkında Genel 

Kurul‟da genel görüĢme açılabilir.
117

 

Meclis araĢtırma komisyonu araĢtırmıĢ olduğu konu hakkında devlet kurumlarından 

yazılı belge, doküman veya kaynak isteme hakkına sahiptir. Buna ek olarak konu hakkında 

uzman kiĢileri dinleyip fikir almak yetkisi ile de donatılmıĢtır. Meclis araĢtırma 

komisyonunun incelemeleri sırasında devlet sırrını içeren belgeleri isteme ve araĢtırma 

hakkı yoktur.
118

 

Meclis araĢtırma komisyonu araĢtırdığı konuyu üç aylık bir süre zarfında bitiremezse 

çalıĢmaların tamamlanabilmesi için bir aylık ek bir süre daha verilebilir. Verilen ek süreye 

rağmen tamamlanamayan çalıĢmalar için onbeĢ gün içerisinde tamamlanamama sebepleri 

ve elde edilen bulgular ile ilgili olarak Genel Kurul‟da bir genel görüĢme yapılır. GörüĢme 

sonucunda yeni bir komisyon kurulma kararı verilebilir. Komisyon araĢtırmaları dahilinde 

konusunda uzman olan kiĢilerden yardım talep edebilir.
119

 

Gensoru: Yasama organının yürütme organını siyasal alanda denetleme yollarından biri de 

gensorudur. Gensoru siyasal alanda yapılan denetim türlerinden en etkili olanıdır. Gensoru 

TBMM Ġçtüzüğü‟nün 106. maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre: “Gensoru önergesi, bir 

siyasî parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.”
120

 Gensoru 

muhalefet partileri tarafından sıkça kullanılan bir denetim aracıdır.
121

  

Gensoru önergesinin amacı, ilgili bakanın veya Bakanlar Kurulu‟nun siyasi 

sorumluluğunu yerine getirmediğini gerekçe göstererek görevden düĢürülmesi isteğidir.
122

 

Gensoru önergesi, verilmesinden sonra üç gün içerisinde TBMM BaĢkanlığı‟nca bastırılıp 
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üyelere dağıtılır. Gensoru görüĢmeleri Anayasanın 99. maddesi hükümlerine göre 

yapılır.
123

 

Gensoru son derece etkili bir denetim aracıdır. Bunun en büyük sebebi, görüĢmeler 

sonucunda muhalefet partilerinin güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven 

oyu istemi oylamaya açılır. Oylama sonucuna göre hükümetin düĢürülmesi olasılığı 

vardır.
124

 Fakat gensoru vasıtası ile Bakanlar Kurulu‟nu veya bir akanı düĢürmek çok kolay 

değildir. Hükümet meclis çatısı altında belirli bir sandalye çokluğu ile görev yapmaktadır. 

Hiçbir hükümet kendi Bakanlar Kurulu‟nun veya bakanının düĢürülmesine izin 

vermeyeceğinden dolayı gensoru önergesinin gündeme alınması dahi söz konusu 

olmamaktadır. Bir hükümetin düĢürülebilmesi için en az 226 oyun varlığının gerekliliği 

göz önüne alınırsa gensoru vasıtası ile hükümetin düĢürülmesi imkansızlaĢmaktadır.
125

 

Bunun yanında, Türkiye‟de ilk defa 1977 yılında hükümet gensoru yoluyla düĢürülmüĢtür. 

Bu olayda göz ardı edilmemesi gereken gerçek hükümet kanadında yer alan 

milletvekillerinin istifa ederek muhalefet kanadına geçmeleri ile gerçekleĢmiĢtir.
126

 

Meclis Soruşturması: Meclis soruĢturması TBMM Ġçtüzüğü‟nün 107. ve 114. maddeleri 

arasındaki bölümde açıklanmıĢtır. Meclis soruĢturması TBMM tarafından BaĢbakan veya 

bakanların görevleri süresi boyunca gerçekleĢtirmiĢ oldukları faaliyetler sonucunda cezai 

yönden ve kiĢisel olarak sorumlu tutulmasını konu alır.
127

 

Yasama organı bilgi elde edebilmek için soru yöntemini ve daha ayrıntılı bir 

inceleme yapmak için ise meclis araĢtırma yöntemini kullanmaktadır. Bazı önemli 

durumlarda yasama organı ayrıntılı bir bilgi ile tatmin olmamaktadır. Böyle önemli 

durumların varlığında yasama organı sorumluları cezalandırma yolunu tercih etmektedir. 

Yasama organı bu tercihini faaliyete geçirebilmesi için meclis soruĢturma yöntemine 

baĢvurmaktadır.
128

 

Meclis soruĢturması ile görevde veya görev süresi dolmuĢ olan BaĢbakan veya 

bakanların cezai sorumluluklarını değerlendirmek ve onları yargılamak için Yüce Divan‟a 

gönderme imkanı sağlanmıĢ olunur. BaĢbakan veya ilgili bakanlar hakkında soruĢturma 
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açılabilmesi için Meclis üye tam sayısının en az onda birinin soruĢturma için önerge 

vermesi gerekmektedir. Meclis soruĢturma açılması yönündeki isteği en geç bir ay 

içerisinde görüĢür ve kesin bir karara bağlar. Sonuçta soruĢturma açılmasına karar verildiği 

takdirde soruĢturma onbeĢ kiĢilik bir komisyon tarafından yapılır. Komisyonun 

incelemerinin neticesinde oluĢturdukları rapor Meclis‟te görüĢülür ve görüĢme sonucunda 

Yüce Divan‟a gönderme kararı üye tam sayısının mutlak çoğunluğu ile alınır.
129

 

Genel Görüşme: Genel görüĢme yürütme organını denetleme yollarından biridir. Genel 

görüĢme hükümet veya siyasi parti grupları tarafından talep edilebilmektedir. Talep 

değerlendirildikten sonra TBMM Genel Kurulu kararı ile genel görüĢme yapılmaktadır. 

Genel görüĢme tüm milletvekillerine açıktır. Genel görüĢmede adı geçen konu hakkında 

sadece görüĢme yapılmakla birlikte herhangi bir karar alınmaz. GörüĢmeler sırasında 

muhalefet partileri yaptığı eleĢtiriler ve öne sürdükleri çözüm yolları ile yürütme organı 

üzerinde siyasi bir denetim yapmıĢ olmaktadırlar.
130

 

Genel görüĢmenin açılabilmesi için hükümet, siyasi parti grupları veya en az yirmi 

milletvekilinin talebinin olması gerekmektedir. Ġstekler bir önerge ile yapılmaktadır ve 

uygun görülen istekler TBMM BaĢkanlığı‟nca gelen kağıtlat listesinde yayımlanmaktadır. 

Verilecek olan önerge beĢyüz kelimeyi geçmemelidir. Aksi takdirde önergenin yüz 

kelimeyi geçmeyen özeti önergeye eklenir ve Genel Kurul‟da bu önerge okunur.
131

 

Genel görüĢme yöntemi gücü ve sonucu bakımından soru ve gensoru yöntemleri 

arasında kalan bir siyasi denetim yöntemidir. Genel görüĢme sonuç itibari ile herhangi bir 

siyasi sorumluluk meydana getirmez. Genel görüĢme sonucunda oylama yapılmaz.
132

  

2.3.3 Yargı Denetimi 

Hukuk devleti, yönetilen konumundaki vatandaĢlara hukuk güvencesi sağlayan, 

hukukun temel ilkelerine ve Anayasaya bağlı olan, düzeni korumak ve devamını sağlamak 

için önceden koyduğu kurallara herkesten önce kendisi uyan devlettir.
133

  

Hukuk devleti ilkelerine bağlı devlet yapısında vatandaĢları idarenin haksız 

eylemlerinden koruyabilmek için kullanılan denetim araçlarından biri de yargı denetimidir. 
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Ġdarenin faaliyetleri sonucunda vatandaĢların hak, hürriyet ve menfaatleri zarar 

görebilmektedir. Ġdarenin haksız eylemlerinden vatandaĢı korumak için yargı denetimi tüm 

siyasi sistemlerin benimsemiĢ olduğu bir denetim türüdür.
134

  

Ġdarenin gerçekleĢtirmiĢ olduğu eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemenin en 

uygun yolu yargı denetimidir. Yargı denetimi idare ile vatandaĢ arasında bağımsız bir 

Ģekilde denetimini gerçekleĢtirmektedir. Yargı denetiminin temel amacı idarenin 

faaliyetlerini gerçekleĢtirirken hukuk ilkelerinden ayrılmamasını ve vatandaĢ adına karar 

alırken vatandaĢın çıkarlarını da göz önünde bulundurmasını sağlamaktır. Yargı 

denetiminin kararları kesin hüküm niteliğindedir ve bu özelliğinden dolayıda diğer denetim 

yollarından farklı olarak vatandaĢa güven sağlamaktadır.
135

 

Yargı denetimi vatandaĢa güven verirken idarenin hak ve özgürlükleri zedeleyici 

iĢlemlerini de kontrol altında tutmaktadır. Bu tür bir denetimi yapabilecek ve iĢlemlerin 

hukuka uygunluğunu denetleyebilecek organların baĢında yergı organı gelmektedir. 

Uygulamada her türlü kamu yönetimi iĢleminin yargı denetimi süzgeçinden geçirilerek 

vatandaĢa ulaĢtırılması gerekmektedir. Ġdarenin gerçekleĢtirdiği iĢlemlerin yargı denetimi 

dıĢında bırakılması hukuk devleti ilkeleri kapsamında kabul edilemez. 
136

 

Yargı denetimi yolu ile idarenin eylemlerinden ve gerçekleĢtirdiği iĢlemlerinden 

dolayı zarara uğrayan veya bir menfaati ihlal edilen kiĢi yetkili yargı mercine baĢvurarak 

iĢlemin geri alınmasını, mağduriyetinin giderilmesini ve zararının karĢılanmasını talep 

edebilir. BaĢvuru sonucu yapılan yargılama neticesinde idarenin kararının iptal edilmesi ve 

zarara uğrayan vatandaĢın zararının karĢılanması kararı çıkabilir.
137

 

Yargı denetiminin önemine rağmen bu denetim türününde aksayan yönleri 

mevcuttur. Yargının geç iĢlemesi, idare için sıkıntı ve külfet oluĢturması, yargı denetimi 

kapsamının sınırlı olması, yargı organına baĢvuru yapmanın maddi yönden sıkıntılı olması, 

bir danıĢmanın yokluğunda baĢvuru yapmanın zor olması gibi olumsuzluklar yargı 

denetiminin aksayan yönlerini ifade etmektedir.
138
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Etkili bir yargı denetimini idari yargı alanında iĢlevsel bir ayrıcalık kazandıran ve 

konumuz içerisinde de sık sık ifade edilecek bir ilke olan “kendiliğinden (re‟sen) araĢtırma 

ilkesi”nin bu noktada açıklanması önem taĢımaktadır. Ġdari yargı makamı dava konusu 

edilen olayı incelerken sadece tarafların dava ile ilgili olarak sunduğu bilgi, belge ve 

kanıtlarla yetinmez. Ġdari yargı makamı olayın tüm ayrıntıları ile ortaya çıkartılabilmesi 

için çalıĢmalar yürütür.
139

  

Teorik olarak devletin idari birimlerinin ve kamu kuruluĢlarının yargı denetimi 

vatandaĢın bu organların gerçekleĢtirdikleri iĢlemlerinden kaynaklanan mağduriyetini yargı 

organına bildirmesi sonucu yapılmaktadır. Yargısal bir sonucun elde edilebilmesi için 

birbirinden farklı iki ana sistem uygulanmaktadır.
140

 

Bu iki sistemden ilki Anglo-Amerikan ülkelerinde uygulanan “Yargı Birliği” 

sistemidir. Ġkincisi ise Fransa, Ġtalya Ġspanya, Yunanistan ve Türkiye gibi kara Avrupası 

ülkelerinde uygulanan “Yargı Ayrılığı” sistemidir.
141

 Birinci sistemde genel olarak 

idarenin yargı yolu ile denetimi “Adalet Mahkemeleri” ve ikinci sistemde ise “Ġdare 

Mahkemeleri” yolu ile yapılmaktadır.
142

 

BaĢta Fransa olmak üzere tüm Kara Avrupası ve Türkiye‟de de vatandaĢ ile idare 

arasındaki meydana gelen anlaĢmazlıklara “adli yargı” yerine “idari yargı” bakmaktadır. 

Ġdari yargı idarenin eylemlerinin hukuk ilkeleri çerçevesinde gerçekleĢip gerçekleĢmediği 

denetleyen ve adli yargıdan farklı olan bir yargı türüdür.
143

 

Türkiye‟deki idari yargının kendisine özgü bazı özellikleri mevcuttur. Bu özellikleri 

maddeler halinde sıralarsak: idari yargı gücünü ve teminatını Anayasa‟dan almaktadır; 

idari yargı ilk derece idare mahkemeleri ve DanıĢtay makamı olarak teĢkilatlanmıĢtır; 

idarenin, idare hukukundan doğan eylem ve iĢlemlerine karĢı idari yargıda dava 

açılmaktadır; idari yargılama neticesinde idarenin eyleminin, iĢleminin ve kararının iptali 

söz konusu olabileceği gibi bu faaliyetler sonucu zarara uğrayan vatandaĢın da zararının 

giderilmesi konusunda yargısal karar çıkabilmektedir; idari yargıda ilk derece yargı yerleri 

“Ġdare Mahkemeleri” ve “Vergi Mahkemeleri”dir; idari yargı sisteminde DanıĢtay makamı 

yüksek mahkeme statüsündedir; idari yargı sisteminde davalar “Ġdari Dava” olarak 
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nitelendirilmektedir. Ġdari davalar yönetimin idare hukukuna göre yaptığı iĢlem ve 

eylemlerden dolayı meydana gelen davalardır.
 144

 

Ġdari yargı sistemimiz Anayasa‟dan güç almaktadır ve DanıĢtay adı altında 

örgütlenmiĢtir. DanıĢtay‟ın yargı ve idari olmak üzere iki görevi bulunmaktadır.
145

 Bu 

noktada DanıĢtay makamı hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek konunun anlam 

bütünlüğünü korumak açısından önem taĢımaktadır. 

Danıştay: 1982 Anayasası 06.01.1982 tarih ve 2575 kanun numarası ile kabul edilen 

DanıĢtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile teminat altına alınıp görevlendirilmiĢ Yüksek 

Ġdare Mahkemesi niteliğine sahip yürütme organına hukuk konuları hakkında danıĢmanlık 

yapan bir danıĢma ve inceleme organıdır.
146

 

DanıĢtay, 1982 Anayasası‟nın üçüncü bölümünün yargı baĢlığı altında yer alan 155. 

maddesinde Ģu Ģekilde ifade edilmektedir;  

“DanıĢtay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun baĢka bir idarî yargı merciine 

bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara 

da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

(DeğiĢik fıkra: 13.8.1999-4446/3 md.) DanıĢtay, davaları görmek, BaĢbakan ve Bakanlar 

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

sözleĢmeleri hakkında iki ay içinde düĢüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî 

uyuĢmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer iĢleri yapmakla görevlidir. 

DanıĢtay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu meslekten 

sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda 

belirtilen görevliler arasından CumhurbaĢkanı; tarafından seçilir. 

DanıĢtay BaĢkanı, BaĢsavcı, baĢkanvekilleri ve daire baĢkanları, kendi üyeleri arasından 

DanıĢtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için 

seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

DanıĢtay‟ın, kuruluĢu, iĢleyiĢi, BaĢkan, BaĢsavcı, baĢkanvekilleri, daire baĢkanları ile 

üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idarî yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve 

hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.”(Madde 155)
147
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DanıĢtay, Bakanlar Kurulu‟nun hazırlamıĢ olduğu kanun tasarıları üzerinde inceleme 

yapmak ve görüĢ bildirmek ile görevli bir yüksek yargı organıdır. DanıĢtay‟ın yapmıĢ 

olduğu incelemeler sonucunda bildirdiği görüĢler öneri niteliği taĢımakla birlikte yaptırım 

yapma gücü yoktur. Buna rağmen yürütme organı genellikle DanıĢtay‟ın önerilerini 

dikkate alarak iĢlemlerini bu önerilere göre Ģekillendirmektedirler.
148

DanıĢtay‟ın yanısıra 

SayıĢtay‟dan da bahsetmek yerinde olacaktır. 

Sayıştay: SayıĢtay, 1982 Anayasası‟nın üçüncü bölümünün yargı baĢlığı altında yer alan 

160. maddesinde Ģu Ģekilde ifade edilmektedir;  

“SayıĢtay, (DeğiĢik ibare: 29.10.2005-5428/2 md.)  merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki 

kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye 

Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve iĢlemlerini kesin hükme 

bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama iĢlerini yapmakla 

görevlidir. SayıĢtayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 

onbeĢ gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. 

Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna baĢvurulamaz. 

Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında DanıĢtay ile SayıĢtay kararları 

arasındaki uyuĢmazlıklarda DanıĢtay kararları esas alınır.  

(Ek fıkra: 29.10.2005-5428/2 md.) Mahalli idarelerin hesap ve iĢlemlerinin denetimi ve 

kesin hükme bağlanması SayıĢtay tarafından yapılır. 

SayıĢtayın kuruluĢu, iĢleyiĢi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve 

yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük iĢleri, BaĢkan ve üyelerinin teminatı 

kanunla düzenlenir. (Mülga: 7.5.2004-5170/9 md.)”(Madde 160)
149

 

Anayasa maddesinin genel bir özetini yapmak gerekirse Ģu ifadelerle özetlemek 

mümkündür. SayıĢtay, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarını 

TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve iĢlemlerini yargılama yolu ile kesin 

hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama iĢlerini 

yapmakla görevlidir.
150
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SayıĢtay yargı organı niteliğini taĢımakla birlikte esas itibari ile bir denetim 

kurumudur. Kamu kurumlarının amaçlarını gerçekleĢtirebilmek için kendilerine tahsis 

edilen gelirlerin doğru yerde ve amaç dâhilinde kullanılıp kullanılmadığını denetlemekle 

görevlidir. SayıĢtay‟ın gerçekleĢtirdiği denetimler sonucunda mali yönden bir takım 

uygunsuzlukların saptanması halinde bu uygunsuzlukların düzeltilmesi amacı ile SayıĢtay 

tarafından denetimler gerçekleĢtirilir ve denetimlerin sonucunda da iĢlemler kesin bir 

hükme bağlanır. Bu iĢlevinden dolayı SayıĢtay yargı organı olma vasfı kazanmaktadır.
151

 

SayıĢtay bünyesinde yargı ve karar organları olmak üzere toplam 6 (altı) kurul 

barındırmaktadır. ĠĢlemlerini bu kurullar vasıtası ile gerçekleĢtirmektedir. Bu kurullar; 

Daireler, Daireler Kurulu, Genel Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu, Temyiz Kurulu, 

Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu‟dur.
152

 

1982 Anayasası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 832 sayılı 

SayıĢtay Kanunu ile SayıĢtay‟a idari, denetleme ve yargılama olmak üzere üç baĢlık altında 

görev atfedilmiĢtir.
153

 

İdari görevleri: SayıĢtay‟ın denetimine tabi idare ve kuruluĢlar hazırladıkları mali 

programlarını SayıĢtay‟a göndererek Daireler Kurulu‟nda görüĢülüp olumlu görüĢ 

alındıktan sonra yürülüğe koyması gerekmektedir. Mali yönden yapılacak olan 

uygulamalarda Maliye Bakanlığı ve denetçiler herhangi bir tereddüde düĢtüğü veya 

yapması gereken iĢlem hakkında danıĢma gereği duyduğu noktada SayıĢtay ilgili birimlere 

SayıĢtay Genel Kurulu vasıtasıyla yol göstermektedir. SayıĢtay yapmıĢ olduğu denetimler 

sonucunda hazırladığı raporları TBMM‟ne sunmakla mükelleftir.
154

 

Denetleme görevleri: SayıĢtay genel ve katma bütçeli daireleri mali yönden TBMM adına 

denetler. SayıĢtay denetiminin temel amacı kamu kurumlarının kendilerine tahsis edilen 

gelirleri üzerinden uygunluk denetimi yapmaktır. SayıĢtay, kamu kurumlarının gelirlerini 

merkezi idarenin belirlediği amaçlar dahilinde kullanıp kullanmadığını 

denetlemektedir.
155

BaĢka bir ifade tarzı ve Kanunda belirtilen hususa göre SayıĢtay 

Denetimi düzenlilik ve performans denetimi niteliğine sahiptir.
156
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Düzenlilik denetimi kurumların mali ve uygunluk denetimleridir. Performans 

denetimi ise idarelerin belirlediği hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının 

ölçülmesini ifade etmektedir. Bu açıdan kamu idareleri SayıĢtay tarafından hem mali ve 

hukuka uygunluk hem de elde ettikleri çıktıların baĢarı düzeyini saptamak açısından 

denetlenmektedirler.
157

 

832 sayılı SayıĢtay Kanunu‟nun 38. maddesi‟nde SayıĢtay denetimine tabi olan genel 

ve katma bütçeli kurumların denetlenmesinin yolları belirtilmiĢtir. Kanun maddesine göre 

SayıĢtay, kamu kurumlarını gelir, gider ve mal hareketleri üzerinden tutulan kayıtları 

inceleyerek yargılama yolu ile; bütçe hesap ve mali tabloların kesin hesap kanunu tasarıları 

ve bilançoları ile karĢılaĢtırarak ilgili kamu kurumlarından temin edilen belgelerin SayıĢtay 

bünyesinde kayıtları tutulmak sureti ile denetimini gerçekleĢtirir.
158

 

Yargılama görevleri: SayıĢtay‟ın vermiĢ olduğu karar kesin karar hükmündedir. Tekrardan 

incelenmesi ve kararın bozulması için baĢka bir yargı organına gidilmesinin imkanı yoktur. 

Ancak SayıĢtay‟ın kararı aleyhine kendi bünyesinde barındırdığı Temyiz Kurulu‟na 

baĢvuruda bulunulabilir. Temyiz Kurulu baĢvuruyu inceledikten sonra kararı aynı Ģekli ile 

veya değiĢiklik yapma yoluna giderek onaylar veya  iptal edebilir. Temyiz Kurulu‟nun bu 

kararı kesindir ve hiçbir biçimde değiĢtirilemez. SayıĢtay yargı yetkisini genel ve katma 

bütçeli dairelerin gelir, gider ve mal hareketleri üzerinden kullanır.
159

 

SayıĢtay‟ın yargı yetkisi denetleme görevinden sonra verilen karar üzerinden 

SayıĢtay‟ın hukuka aykırı gördüğü uygulamaların düzeltilmesi için yaptırım uygulama 

biçimindedir.
160

 

Bununla birlikte 03.12.2010 tarih ve 6085 kanun numarası ile birlikte SayıĢtay 

Kanunu güncellenmiĢtir. Buna göre SayıĢtay‟ın görevleri, ikinci bölümde yer alan 

Sayıştay’ın Bağımsızlığı, Denetim Alanı, Görev ve Yetkileri ana baĢlığı ve Sayıştay’ın 

Görevleri alt baĢlığı altında yer alan Madde 5‟te sıralanmıĢtır. Buna göre: “SayıĢtay, kamu 

idarelerinin mali faaliyet, karar ve iĢlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 

denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı 

bilgi ve raporlar sunar; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve 
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mallarına iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun 

olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve iĢlemlerinden kamu zararına yol açan 

hususları kesin hükme bağlar; genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine 

sunar; kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama iĢlerini yapar.”
161

 

2.3.4 Kamuoyu Denetimi 

Kamuoyu denetimi kavramsal olarak idarenin halkı ilgilendiren faaliyetlerinin 

sonucunda halkın haksız ve zararına olabilecek kararlara tepki göstererek itiraz etmesi 

anlamına gelmektedir.
162

 

Kamuoyu kavramını belirli bir dönemde herhangi bir konu hakkındaki toplumun tüm 

bireylerinin ortak kanısı, kararı veya görüĢü olarak tanımlamak doğru değildir. Kamuoyu 

halkın yaĢantısını konu edinen veya halkı doğrudan etkileyebilecek bir sorun hakkında, bu 

sorunla ilgilenen ve doğrudan iliĢkisi olan kiĢilerin veya grupların taĢıdıkları inanıĢların 

ortak bir ifadesidir.
163

 

Demokratik yöntemlerle yönetilen ülkelerde siyasal iktidar halktan gelen talepleri 

göz önünde bulundurmak zorundadır. Siyasi iktidar varlığını devam ettirebilmesi ve bir 

sonraki seçimlerde tekrar iktidar olabilmesi için halk ile sürekli iletiĢim içinde olması 

gerekmektedir. Bu iletiĢim varlığı kamuoyu denetimini zorunlu hale getirmektedir.
164

 

Kamuoyu denetiminde baskı gruplarının etkisi azımsanamayacak kadar fazladır. 

Baskı grupları belli sayıda insan topluluğundan oluĢan ve belirli amaçlar dâhilinde bir 

araya gelip isteklerini siyasi ve idari otoritelere kabul ettirmeye çalıĢan organize olmuĢ 

gruplardır. Baskı grupları amaçları ve tepki gösterdikleri konu açısından maddi amaçlar ve 

fikri amaçlar adı altında örgütlenebilmektedirler. Maddi amaçlar altında örgütlenen baskı 

grupları genellikle sosyal yaĢamlarını devam ettirebilecek seviyede maddi çıkar elde 

etmeyi amaçlayan insanlardan oluĢmaktadır. Fikri amaçlar dâhilinde birleĢen baskı grupları 

ise herhangi bir fikri değere sahip ve onu korumak, savunmak için mücadele eden 

insanlardan meydana gelmektedir.
165
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Baskı grupları kavramı dar bir kesimde değil çok geniĢ bir alanda 

değerlendirilmektedir. Lobi, çıkar grubu, örgütlü grup, siyasal grup ve sivil toplum 

kuruluĢları baskı gruplarına örnek olarak gösterilebilir. Bu gruplandırma kendi içerisinde 

alt baĢlıklara ayrılarak meslek kuruluĢları, iĢçi sendikaları, ticari dernekler, medya 

kuruluĢları, kitle örgütleri ve gönüllü kuruluĢlar olarak kendilerini göstermektedirler. 

Bunun yanında çıkar gruplarının birer baskı grubu olarak değerlendirilebilmeleri için bu 

grupların siyasal süreci etkileyebilecek bir takım faaliyetlerde bulunmaları 

gerekmektedir.
166

 

Baskı grupları siyasal sürece etki edebilmek için yürütmede görevli kiĢlerle iletiĢime 

geçebilmekte, siyasi partilerle yakın iliĢkiler kurabilmekte, siyasi partileri seçim 

süreçlerinde maddi olarak desteklemekte, görsel ve yazılı medya araçlarını etkin bir Ģekilde 

kullanabilmekte, gösteri yürüyüĢleri ve yemekli toplantılar düzenlemekte, iĢ yavaĢlatma ve 

grev gibi yollara baĢvurabilmektedirler.
167

 

Devletin icrai faaliyetlerini sürdürebilmesi için yasa çıkarma yetisine sahip olan 

yasama organı genel olarak kamuoyunun dilek ve Ģikayetlerini gözardı edemez. 

VatandaĢlardan çeĢitli yollarla kendisine ulaĢan talepleri “genel yarar” gözetimiyle 

dengeleyerek kurallara ve standartlara dayanan olgular çerçevesinde sürece dahil 

etmektedir. Böyle bir durumda sendika, dernek, vakıf ve siyasi parti unsurlar sürece 

doğrudan müdahale ederler.
168

 

Kamu denetiminde halk karĢı çıktığı konu hakkında yazılı dilekçe verme yolu ile 

tepkisini gösterirken sözlü olarak da idareye sesini duyurmaya çalıĢmaktadır. Eylem, baskı 

gruplarının aracılığı ile yapılacak ise toplu gösteri veya yürüyüĢ biçiminde kendini 

göstermektedir. Bu iki yöntem de eylemcilerin taleplerini idareye duyurmaları açısından 

son derece etkilidir. Amaçları idarenin hatalı buldukları iĢlemlerini düzeltmesi veya iĢlemi 

iptal etmesidir. Düzeltmeden veya iptalden sonra yapılacak yeni iĢlemlerde ise kendilerinin 

istekleri doğrultusunda idareyi yönlendirmektir. Kamuoyu denetiminde halkın rahatsızlık 

duyduğu konular hakkında broĢürler, el ilanları, afiĢler gibi yazılı araçlardan 

faydalanmaları da sıkça rastlanan bir durumdur. Bu gibi yazılı malzemeler halkın yoğun 
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 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 8. Baskı, Mkm (Marmara Kitap Merkezi) Yayıncılık,  

Bursa 2009, s. 76-77. 
167

 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler…, s. 79. 
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olduğu mekân ve zamanlarda halka dağıtılmak suretiyle halkın bilinçlendirilmesi 

amaçlanmaktadır.
169

 

2.3.5 Uluslararası Denetim 

Yönetimi denetlemenin baĢka bir yolu ise “Uluslararası Denetim” türüdür.  Ġç 

hukuk yollarından sonuç alınamaması durumunda, uluslararası denetim yollarına 

baĢvurulabilir.
170

 

2.3.6 Ombudsman Denetimi 

Ombudsman Denetimi, Türkçedeki karĢılığı ile “Kamu Denetçiliği” kamu yönetimini 

denetlemenin bir baĢka yoludur. Yasama organı tarafından atanan ombudsman kamu 

yönetiminin faaliyetlerini vatandaĢ adına baĢvuru yolu ile veya re‟sen (kendiliğinden) 

incelemekle görevli bir denetim aracıdır.
171

 

Ombudsman kelimesi Ġsveç diline ait bir kelimedir. Ġsveç dilinde ombudsman 

kelimesi birleĢik kelime türleri sınıfına girmektedir. Bu sebepten dolayı iki farklı kelimenin 

birleĢmesi ile meydana gelmiĢtir. Ġsveç dilinde “ombuds”; “temsilci, görevli, vekil” 

anlamlarına gelirken “man” kelimesi de “kiĢi, insan, birey” anlamlarına gelmektedir. 

Ombudsman kelimesi baĢkaları adına hareket edip zarara uğrayan vatandaĢın hakkını 

arayan kiĢi, avukat veya vekil anlamında kullanılmaktadır. Ombudsmanın Türkçe‟de ki 

karĢılıkları ise “halk avukatı”, “halk temsilcisi”, “kamu denetçisi”, “kamu hakemi”, “halk 

denetçisi” ve “vatandaĢ sözcüsü”dür.
172

 

Ombudsman devletin iĢleyiĢ aracı olan kamu yönetimine karĢı meydana gelen  

Ģikayetleri kabul edip değerlendirir ve değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkarttığı bulguları 

bir rapor halinde yasama organına sunar.
173

 

Bir denetim türü olan “Ombudsman Denetimi”nin tanımı ve görevi hakkında kısa 

bilgi verdikten sonra bir sonraki bölümde detaylandırılarak incelenecektir. 
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Sonuç olarak yönetimin bir diğer iĢlevinin de denetim olduğunu gözardı etmemek 

gerekmektedir. Bu sebepten dolayı devletin bütün idari birimleri çeĢitli denetleme 

organları ve yolları ile sürekli olarak denetlenmektedir. Denetlemenin temel amacı, 

yapılacak iĢlerin belli bir düzen içerisinde sürdürülmesini sağlamak üzere idari birimlerin 

sürekli gözlem altında tutulması gereğidir. Denetlemenin diğer önemli amacı vatandaĢların 

demokratik bir ortamda özgürce yaĢayabilmelerini teminat altına alınmasıdır. Bunu 

sağlamak için denetim altı temel türe ayrılmaktadır. ÇeĢitli denetim sistemleri içerinde yer 

alan ve farklı bir konumda bulunan denetim türüde ombudsman denetimidir. Ombudsman 

denetim sistemi vatandaĢ ile devlet arasında meydana gelen sorunların çözümünde en etkili  

araçlardan bir tanesidir. Sonraki bölümde Ombudsman denetimi detaylarıyla incelenmiĢtir. 
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BÖLÜM II 

KAMU DENETÇĠLĠĞĠ (OMBUDSMAN) KURUMU 

Kamu yönetiminin denetlenmesini, vatandaĢların idarenin gerçekleĢtirmiĢ olduğu 

eylemleri karĢısında korunmasını ve kamu yönetiminin sorunlarını ortaya çıkartmayı 

amaçlayan denetim yöntemlerinden biri de Ombudsman Kurumu‟dur. Ombudsman, idari 

birimler hakkında vatandaĢtan gelen Ģikâyetleri tarafsız bir biçimde inceler. Bu sayede 

kamu yönetiminin etkin denetimini sağlarken, aksayan yönlerini de ortaya çıkartmıĢ olur. 

Ġncelemeleri sonucu elde ettiği bulguları bir rapor halinde parlamentoya sunar. Köken 

itibari ile Ġsveç‟e dayanan kurum günümüzde tüm dünyada uygulanmaktadır.
1
 

1. Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Kavramı , Ortaya ÇıkıĢı ve GeliĢimi, 

Özellikleri 

Ombudsman Kurumu insanların daha özgür bir ortamda yaĢamaları, idarenin 

uygulamalarından olumsuz bir biçimde etkilenmemeleri, idare karĢısında haklarını ararken 

maddi ve manevi yönden sıkıntı çekmemeleri, Ģikayetlerinin zaman geçirilmeden çözüme 

ulaĢtırılması ve toplumun genel olarak huzurunun temin edilmesi için günümüzde tüm 

dünyada uygulanmaktadır.
2
 Ombudsman Kurumu, kavramsal açıklamalardan baĢlanarak 

dünya uygulamalarını da içine alacak bir boyutta ayrıntıları ile birlikte aĢağıda 

incelenmiĢtir. 

1.1 Ombudsman Kavramı 

YaĢadığımız yüzyılda devlet müdahaleci yapısından sıyrılarak temel görevleri 

haricindeki konularda kendisini kenara çekme zorunluluğu hissetmiĢtir. Devletin temel 

görevleri olarak güvenlik, sağlık, eğitim, uluslararası iliĢkiler ve adalet hizmetlerini 

gösterebiliriz. Sosyal devlet anlayıĢını benimseyen bir devlet sadece temel görevlerini 

yerine getirmekle vatandaĢına karĢı tüm sorumluluklarını gerçekleĢtirmiĢ olamaz. Sosyal 

                                                           
1
 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi Düşünceler/ Yapılar/ Fonksiyonlar/ Politikalar, 4. Baskı, Okutman 

Yayıncılık, Ankara 2011, s. 342-343. 
2
 Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye’deki Tartışmalar, Seçkin Yayıncılık, Ġstanbul 

2010, s. 186. 
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devlet, vatandaĢının sosyal ihtiyaçlarını ve yaĢamsal gereksinimlerinin yerine getirmekle 

yükümlüdür. Devletin bu yükümlülükleri anayasamızda ailenin korunması, çalıĢma hakkı, 

adil ücret hakkı, sosyal güvenlik hakkı, konut hakkı, sağlık hakkı, çevre hakkı, eğitim 

hakkı gibi haklar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Devlet bu görevini yerine getirirken kamu 

idarelerini ve kamu personelini birer vasıta olarak kullanmaktadır. Sosyal devlet 

anlayıĢında devlet vatandaĢının çıkarlarını koruyabilmek için gerektiği zaman ekonomiye 

dahi müdahale etmektedir. Devlet her ne kadar vatandaĢına karĢı hassasiyet içerisinde olsa 

da vatandaĢın hizmet alabilmek için kamu personelleri ile birebir diyalog içerisinde olması 

gerekmektedir. Bu sebepten dolayı kamu personelinin ve idarelerinin vatandaĢa karĢı 

haksızlık yapması olasılıklar dâhilinde olmakla birlikte devletin bunun önüne geçebilmesi 

ve vatandaĢın hakkını koruyabilmesi için güçlü bir denetim sistemine ihtiyacı 

bulunmaktadır.
3
  

Güçlü ve etkin bir denetim sisteminin temel gerekliliği, devletin sorumluluklarının 

her geçen gün daha fazla artmasında yatmaktadır. Devlet bu sorumluluklarını yerine 

getirebilmek için çok sayıda kamu personelini istihdam etme giriĢiminde bulunmaktadır. 

Kamu personelinin üzerine düĢen yüklerin çoğalması da doğal olarak bürokrasiyi meydana 

getirmektedir. Kamu personeli görevini yaparken iĢini önemsememe, maddi çıkar 

beklentisi içinde olma, dikkatsizlik, yeteneksizlik, iĢine tam olarak hâkim olamama ve 

tamamen niyetinin kötü olması gibi sebeplerden dolayı hatalı iĢlemler yapabilmektedir.
4
 

Temel olarak vatandaĢın idarenin haksız eylemlerinden dolayı zarar görmesi 

sonucunda baĢvuru yapabileceği tek yer yargıdır. Yargı organı tarafsız bir biçimde 

baĢvuruyu incelerken bazen çok uzun zaman geçmesine rağmen herhangi bir karar 

veremeyebilir. Bu karar sonucunu bekleme süreci vatandaĢa maddi ve manevi olarak zarar 

getirmektedir. Her vatandaĢ birer hukukçu veya eğitim seviyesi yüksek olamayacağı için 

iĢleyen bu süreç vatandaĢa çok karmaĢık gelebilmekte ve bu yola baĢvurmada vatandaĢın 

gözü korkmaktadır.
5
  

Yargı organının bu ağır iĢleyen sürecine dahil olmak istemeyen vatandaĢ yargı 

yoluna baĢvurmadan önce soruna sebep olan kurumun yetkili makamlarına Ģikâyetlerini 

                                                           
3
Ethem Kadri PektaĢ, “Türkiye'de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar”, Sakarya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 2010, s. 5; Nihat Bulut, 

“KüreselleĢme:Sosyal Devletin Sonu Mu?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 2, 

2003, s. 174. 
4
 Victor J. Pickl, “Ombudsman ve Yönetimde Reform”, (çev. Turgay Ergun), Amme İdaresi Dergisi, Cilt:19, 

Sayı:4, 1986, s. 38. 
5
 Victor J. Pickl, “Ombudsman ve Yönetimde …, s. 38. 
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bildirerek sorununun çözüme kavuĢturulmasını talep edebilir. VatandaĢ böyle bir durumda 

ne yazıkki bu makamları iĢgal eden kiĢiler tarafından ilk önce Ģikâyetinden vazgeçmesi 

konusunda ikna edilmeye çalıĢılmakta; bu giriĢim baĢarısız olduğu takdirde de Ģikâyetten 

herhangi bir sonuç alamayacağı ifade edilerek vatandaĢ karamsarlığa itilmektedir. 

Ombudsman, idarenin yapmıĢ olduğu hatalardan dolayı zarar gören vatandaĢı arka planda 

bırakmayan, hiç kimseyi Ģikâyetinden dolayı kınamayan ve Ģikâyetinden vazgeçmesi için 

ikna giriĢimlerinde bulunmayan bir yetkilidir. Ombudsmana hem sözlü hem de yazılı 

olarak ve hiçbir Ģekil Ģartı gerektirmeden baĢvuru yapılabildiği için vatandaĢ açısından 

daha kolay bir baĢvuru organıdır.
6
 

KiĢilerin hak ve özgürlükleri doğuĢtan gelmekte olduğu için bunların korunması da 

yasalarla desteklenmiĢtir. Yasalardan güç almakla birlikte hak ve özgürlüklerin yok 

sayılmaması için sürekli bir denetime tabi tutulmaları gerekmektedir. Sosyal devlet 

anlayıĢı ile birlikte devletin görevleri artmıĢ ve bu artan görevlerin yasalarla uygun 

biçimde iĢlemesini sağlamak için uygulamaya konulan geleneksel denetim biçimleri 

yetersiz kalmıĢtır.
7
 

Ombudsman, idari yöneticiler ve yargı mensublarının gerçekleĢtirdikleri eylemler 

sonucunda ortaya çıkan haksızlıkların giderilmesi ve gerektiği zaman yasal iĢlemlerin 

baĢlatılması amacı ile ilk olarak 1809‟da Ġsveç‟te Anayasa güvencesi altında kurulmuĢ bir 

denetim sistemidir. YaklaĢık 150 yıl ülke sınırları dıĢında tanınmayan kurum ilk olarak 

Ġskandinav ülkelerinde kurulmuĢ ve ardından dünyaya yayılmıĢtır.
8
 

Ġsveç diline ait olan Ombudsman kelimesi tüm dünyada kabul görmüĢ olmasının 

yanında görev aldığı ülkelerin sosyal, kültürel, siyasi veya hukuki sistemlerine göre farklı 

isimler altında anılmaktadır. Örneğin Ġsveç ve Finlandiya‟da “Ombudsman”, Ġspanya‟da 

“Halk Avukatı” (Defensor del Pueblo), Güney Afrika‟da “Halkın Koruyucusu” (People 

Protector), Macaristan‟da “Ġnsan Hakları Ġçin Parlamento Komiseri”, Rusya‟da “Ġnsan 

Hakları Yüksek Görevlisi” (Prokatura), Fransa‟da “Arabulucu” (Médiateur de la ré 

Publique), Ġngiltere‟de “Parlamento Komiseri” (Parliamentary Commissioner for 

Administration), Kanada‟da “YurttaĢ Koyucusu” (Protectour du Citoyen), Polonya‟da 

                                                           
6
 Victor J. Pickl, “Ombudsman ve Yönetimde …, s. 38. 

7
 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bağımsız Bir Denetim Organı Ombudsman, 

IULA-EMME Yayınları, Ġstanbul 1997, s.34. 
8
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“YurttaĢ Hakları Savunucusu” (Deferseur des Droits Civiques), Almanya‟da “Parlamento 

Savunma Delegesi”, Yeni Zelanda‟da “SoruĢturma Komiseri” isimleri ile anılmaktadır.
9
 

 Yukarıda ifade edilen tüm adlandırmaların yanı sıra çeĢitli ülkelerin farklı sosyal ve 

hukuki yapısı içerisinde yer alan ombudsman kurumunun tek bir tanımının yapılması 

zordur. Ombudsman Kurumu‟nun ilgilenmiĢ olduğu konular görev aldığı ülkelerin farklı 

sosyal ve hukuki yapılarının yanında toplumun ihtiyaçları doğrultusunda da değiĢiklik 

gösterebilmektedir. Bunun yanında, ombudsman kurumunun temel üç özelliği dikkat 

çekmektedir.
10

  

Bu özelliklerden birincisi; ombudsman kurumu idarenin eylemleri ve iĢlemleri 

üzerine yoğunlaĢmaktadır. Ġlgi alanı yalnızca idari faaliyetlerdir. Bunun anlamı; 

ombudsman kurumu kiĢiler arasındaki anlaĢmazlıklarla, yasamayı ve yargıyı ilgilendiren 

konularla ilgilenmemektedir.
11

 Ġkinci özelliği, ombudsman kurumunun bağımsız bir kurum 

olması gerektiğidir. Yürütme ve idarenin baskısı altında olan bir kurumun ombudsman 

olarak adlandırılması imkansızdır. Bağımsız olmayan bir denetim kurumun vesayet 

denetimi ve hiyerarĢik denetimden farkı kalmayacağı son derece açıktır.
12

 Üçüncü özelliği 

ise ombudsman kurumunun yargı organı niteliğine bürünüp kesin ve bağlayıcı kararlar 

alamamasıdır. Aksi takdirde, kurumun yargı organının bir alt organı haline gelmesi sonucu 

hukuk sistemimiz içerisinde yer alan mevcut bir kurumdan farkı kalmayacağı açıktır. Bu 

üç ayırt edici özelliği göz önünde bulundurduğumuz zaman ombudsman kurumunun en 

kısa tanımını Ģu Ģekilde yapabiliriz; Ombudsman Kurumu idarenin eylem, iĢlem ve 

faaliyetlerini denetleyen, fakat kesin ve bağlayıcı hüküm içeren karar alma yetkisi olmayan 

bağımsız bir devlet organıdır.
13

 

 Ombudsman Kurumu genel anlamı ile; Yasama organı tarafından atanan, hükümete 

ve yasama organına karĢı bağımsız olan, idarenin haksız eylemlerinden dolayı zarar gören 

vatandaĢların sözlü veya yazılı baĢvuruları sonucu ve gerektiği zamanda re‟sen harekete 

geçen, idarenin her türlü iĢlemleri üzerinde geniĢ bir denetleme yetkisi ile donatılmıĢ, 

idarenin haksız eylemlerini ortaya çıkartmak, yasalar çerçevesinde hareket edilmesini 

sağlamak, kesin ve bağlayıcı hükümler vermeden önerilerde bulunmak ve kamu 

                                                           
9
 Seriye Sezen, “Ombudsman: Türkiye Ġçin Nasıl Bir Çözüm?”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:34, Sayı:4, 2001, 

s. 72-73; Serdar Mutta, İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi, Kazancı Kitapevi Yayınları, Ġstanbul 
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 Tufan Erhürman, “Ombudsman”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:31, Sayı: 3, 1998, s. 88-89. 
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 Tufan Erhürman, “Ombudsman”,…, s. 88-89. 
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 Tufan Erhürman, “Ombudsman”,…, s. 88-89. 
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 Tufan Erhürman, “Ombudsman”,…, s. 88-89. 
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hizmetlerinin vatandaĢa sunulurken herhangi bir haksızlığı önlemek amaçlarını taĢıyan 

bağımsız bir kurumdur.
14

 

BaĢka bir ifade tarzı ile ombudsman kurumu vatandaĢların idare ile arasında yaĢanan 

olumsuzlukları anlatabildikleri, re‟sen veya baĢvuru yolu ile harekete geçebilen, 

çoğunlukla arabulucu görevini üstlenen fakat gerektiği durumda idari kurumun, devlet 

gizliliğini içermediği sürece, en saklı belgelerini dahi inceleme yetkisiyle donatılmıĢ, 

yasama organı tarafından atanan ve bu organa karĢı sorumlu olan bağımsız bir denetleme 

kurumudur.
15

 

Ombudsman Kurumu yetkisini ve gücünü yasama organından almaktadır. Kurum 

yargı organının daha etkin bir biçimde görev yapması ve fazla yüklerinden kurtulması için  

bir çok ülkede görev yapmaktadır. Kurum araĢtırmaları çerçevesinde doğrudan yasama 

organına baĢvuru yapma yetkisi ile donatılmıĢtır.
16

 

1.2 Ombudsman Kurumu’nun Ortaya ÇıkıĢı ve GeliĢimi 

Ombudsman Kurumu yargı organının eksikliklerini ve yükünü azaltması bakımından 

en etkili denetim yollarının baĢında gelmektedir. Ġsveç kökenli bir kurum olmasının 

yanında günümüzde çok sayıda ülkede uygulama imkanı bulmaktadır.
17

 Farklı hukuk 

sistemlerinde sorunsuz bir Ģekilde hayat bulmasının altındaki sırrı görebilmemiz için bu 

kurumun tarihi geliĢimine bakmamızda fayda vardır. 

Ombudsman Kurumu ilk defa 1809 yılında Ġsveç Anayasası‟nda yer almıĢ ve bu 

tarihten sonrada Anayasal bir kurum olma özelliğini taĢımıĢtır. Ġsveç Kralı On Ġkinci 

Charles‟in (ġarl) 15 yaĢında 1697‟de tahta geçmiĢtir. Ġsveç Kralı On Ġkinci ġarl, 1709‟da 

Poltava SavaĢı‟nda Rusya Devleti karĢısında bozguna uğrayarak PadiĢah III. Ahmet 

döneminde Osmanlı Devleti‟ne sığınmıĢtır. Osmanlı Devleti‟nde misafir ve özgür olarak 

ikamet eden bir o kadarda ülkesinden uzakta olduğu için kendisini esir gibi hisseden Kral 

ġarl misafirliği süresince Edirne dolaylarında bulunan DemirtaĢ PaĢa‟nın konağında 5 yıl 

kadar kalmıĢtır. Bu arada bizden biri olarak benimsendiği için “DemirbaĢ Defteri”ne 
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kaydedilmiĢtir. Bu sebepten dolayı kendisine DemirbaĢ lakabı takılarak o günden sonra 

tarihe DemirbaĢ ġarl olarak geçmiĢtir.
18

 

DemirbaĢ ġarl Osmanlı Devleti‟ndeki zorunlu ikameti süresince (1709-1714) 

Osmanlı Devleti‟ni ve toplum yaĢantısını ciddi ve tarafsız bir gözle incelemiĢtir. Bu 

incelemeleri sonucunda Muhtesip, Divan-ı Hümayun, Kazasker (Kadıasker), Kadı, Ahilik, 

gibi kurum ve görevlilerin halkın kamu personeli hakkındaki Ģikayetlerini PadiĢah adına 

kabul edip inceledikten sonra zaman kaybetmeden karar vediklerini, halkın kamu 

personelinin haksız ve kiĢisel eylemlerinden zarar görmesini engelleyip kamu 

personelinden zarar gören kiĢilerin zararını telafi ettiklerini gözlemlemiĢtir.
19

 

DemiĢbaĢ ġarl, Osmanlı Devleti‟ndeki zorunlu ikametini sürdürürken, Ġsveç‟te 

krallarının yokluğundan kaynaklanan  huzursuzluk ve düzensizlik hakimdi. DemirbaĢ ġarl 

henüz Osmanlı Devleti‟nde ikamet etmekte iken ülkesindeki sorunları düzeltmesi, kendi 

adına karar alması, halkın huzurunun sağlanması için kamu idarelerini ve kamu 

görevlilerini denetlemesi, gerektiği zaman kurum veya görevliler hakkında yasal iĢlem 

yapması, halkın hakkını koruması ve ülkesine döndüğü zaman yokluğunda yaĢanan 

olayları kendisine ayrıntılı bir biçimde rapor etmesi için bir kiĢiyi (Hogste Ombudsman)
20

 

görevlendirmesi ile Ombudsman Kurumu tarihteki yerini almıĢtır. Daha sonradan 1809 

yılında Ġsveç Anayasası‟nda anayasal bir kurum olarak da kabul edilmiĢtir.
21

 

DemirbaĢ ġarl, 1714 yılında ülkesine döndüğü zaman kendisine yokluğunda 

meydana gelen olayları anlatan bir rapor sunulmuĢtur. Ombudsman, Kral‟ın yokluğunda 

halkın Ģikayetlerini ve sorunlarını kral adına dinlemiĢ, Ģikayetleri ilgili kurumlarla iletiĢime 

geçerek çözümlemiĢ ve geçen süre zarfında edindiği tecrübeler sayesinde kamu 

kurumlarının ve personelinin görevleri adına nasıl daha etkin bir yapılanma içerisinde 

olması gerektiğini raporunda belirtmiĢtir. Bu rapordan çok etkilenen ve yokluğunda 
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ülkesinin bu kurum tarafından son derece iyi bir biçimde denetime tabi tutulduğunu gören 

Kral, geçici olarak atadığı Ombudsman‟ı kalıcı hale getirmiĢtir.
22

 

Ġsveç‟te 1809 yılında hazırlanan bir Anayasa ile parlamentonun Kral karĢısında bir 

güç dengesi olarak çıktığını tarihi kayıtlardan öğrenmekteyiz. Bu tarihte parlamento ilk 

defa Kral‟a karĢı kendisinin belirlediği bir denetim memurunu ortaya çıkartmıĢtır. 

DemirbaĢ ġarl ile anayasal bir güvenceye kavuĢturulan ve Kral adına denetim yapma 

yetkisi ile donatılmıĢ Hogst Ombudsman‟a alternatif olacak ve parlamento adına denetim 

yapacak olan “Justite Ombudsmannen” (Adalet Ombudsmanı) adıyla bir denetim memuru 

atanmıĢtır. Tarihi süreç içerisinde çok fazla değiĢikliğe uğramayan ve parlamento adına 

görev yapması hedeflenen bu ombudsman genel olarak vatandaĢ lehine geliĢmiĢ ve 

kurumsallaĢmıĢtır.
23

  

Ombudsman Kurumu‟nun adı yüz yıldan fazla bir süre boyunca Ġsveç topraklarından 

dıĢarı çıkmamıĢtır. Daha sonradan yabancı elçiler vasıtası ile tanınan bu kurum 1919 

yılında Finlandiya„da; 1955 yılında ise Danimarka‟da uygulamaya konulmuĢtur. Bu 

ülkelerde ombudsman kurumunun baĢarılı bir biçimde uygulanmasından sonra 1962 

yılında Yeni Zelanda‟da hayata geçirilmesinin ardından 1966 yılında ise Ġngiltere‟nin 

dikkatini çekerek Anglo-Sakson hukuk sistemi içerisinde kendisine yer edinmiĢtir. 

Kurumun Kara Avrupa‟sı topraklarına ilk ayak basması ise 1973 yılında Fransa aracılığı ile 

olmuĢtur.
24

 

Ombudsman Kurumu‟nun kökenini  araĢtıran tarihçiler aslında bu kurumun yeni gün 

yüzüne çıkmadığını ve tarihi köklere sahip olduğunu vurgulamıĢlardır. Ombudsmanın ilk 

olarak Çin‟de ki Han Hanedanlığı (M.Ö. 206- M.S. 220) döneminde bulunan Yuan Control 

Kurumu, Roma Ġmparatorluğu‟nda ki Halk Trübünleri ve 17. yüzyılda Amerikan 

Kolonileri‟nde varolan Censors kurumları arasında kuvvetli bir iliĢkinin varlığından söz 

edilmiĢtir.
25
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Ombudsman Kurumu‟nun resmi kökeni olarak Ġsveç kabul edilmekle birlikte 

kurumun ilk örneklerine Ġslam topraklarında rastlamaktayız. Ġslam Devletleri‟nde hukuk 

sistemine dahil yargıçlar olmakla birlikte bu yargıçların bazı yetkilerini devrettiği ve halkın 

Ģikayetlerini dinleyip kesin hükme bağlayan yargıçlarında mevcudiyeti bilinmektedir. 

Ġslam Devletleri‟nde halktan gelen Ģikayetleri değerlendirmek ve kesin bir hükme 

bağlamak Ġslam Devleti olma özelliğinin temellerini oluĢturmaktadır.
26

 

Ġslam Peygamberi Hz. Muhammed‟in Ġslam dinini yaymaya baĢlamasından önce 

bedevi kabilelerinde gerçek anlamda bir idare kavramı yoktur. Yoğunluk olarak 

bedevilerin yaĢadığı kentlerde dahi yalnızca basit usullerle sürdürülen idare sistemleri 

mevcuttur. Hz. Peygamber Ġslam dinini yaymaya baĢladıktan sonra idari sistemi ve bu 

sistemde görev yapacak idari personeli ilk defa halka tanıtmıĢ; oluĢturduğu idari birimlere 

görevliler atamıĢtır. Vilayetlere valiler, hakimler ve vergi toplayıcılarını atamıĢ; 

görevlilerin tamamı Hz. Peygamber‟e karĢı sorumlu olmuĢlardır.
27

   

Ombudsman Kurumu‟nun ifa ettiği görevlere yakın uygulamaları bünyesinde 

barındıran ilk kurum olarak Hz. Peygamberin‟in vefatından sonra Ġkinci Halife Hz. 

Ömer‟in (634-644) halkın ırk, cinsiyet ve din ayırımı yapılmadan baĢvuru yapabileceği, 

idare aleyhine Ģikayetlerini dile getirebileceği bir idari denetim organı olarak kurduğu 

“Muhtesip” kurumunu gösterebiliriz.
28

 Ġkinci Halife Hz. Ömer Ġslam Devleti‟nin baĢına 

geçtikten sonra büyük reformlar yaptı. Ġdari bir sistem kurdu ve bu idari sistemin sağlıklı 

bir biçimde devam etmesi için idari denetimleri baĢlattı. Muhtesip Kurumuda bu reformlar 

sonucu oluĢmuĢtur.
29

 Konu bütünlüğünün sağlanması açısından Muhtesip, Divan-ı 

Hümayun, Kazasker (Kadıasker), Kadı ve Ahilik aĢağıda kısaca incelenmiĢtir. 

1.2.1 Muhtesip Kurumu 

Ġslam Toplumları‟nda sosyal düzeni sağlamak üzere oluĢturulmuĢ Ġhtisap Kurumu; 

tarihi süreç içerisinde bugünkü Zabıta TeĢkilatı biçimine dönüĢmüĢtür. Ġhtisap kavramı 

kelime kökeni olarak “hisbe” ve “muhtesip” kelimelerine dayanmakta olup hisbe kelime 
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anlamı olarak sevap, muhtesip ise hesap sorma, mesuliyet ve sorumluluk anlamlarına 

gelmektedir.
30

 

Muhtesipler kadının emrinde görev yapmaktaydılar. Görev yerleri genel olarak çarĢı 

ve pazarlarlar olan muhtesiplerin görevi çarĢı ve pazarın genel düzenini sağlamak, zorunlu 

ve temel ihtiyaç maddelerinin halkın eline kolay ve ucuz geçmesini sağlamak, iĢ yeri açma 

ruhsatı vermek, iĢ yerlerini denetlemek, vergi toplamak ve ticari faaliyetleri denetlemektir. 

Hizmetlerinden dolayı esnaf ve tüccarlardan ihtisap vergisi toplanmaktaydı. Vergi oranı 

her esnafın veya tüccarın kazancı dikkate alınarak tespit edilmekteydi. Tespit edilen tutarın 

esnafa aĢırı bir yük getirmemesine özen gösterilmekteydi. Görevleri gereği muhtesipler bir 

denetçi gibi davranmaktaydılar. Muhtesib‟in en önemli denetim faaliyeti narh kontrolü ve 

para değerinin belirlenmesi iĢleviydi. Narh
31

 uygulaması ile hem fiyat hem de malın 

kalitesi denetlenmekteydi. Fiyat ve kalitede sahtekarlık yapan esnaf para cezası verme veya 

iĢten men etme yolu ile cezalandırılmaktaydı. Halkın korunmasına yönelik alınan 

tedbirlerden biri de ölçüler üzerinde yapılan kontroldü. Ölçü ve tartılarda sahtekarlık yapan 

kiĢiler Ģiddetle cezalandırılmaktaydılar.
32

 

Hz. Peygamber ve Halife düzenlerinde kadın sahabileri de çarĢı ve pazarlarda 

denetim faaliyetleriyle görevlendirdikleri için kadınlardan da muhtesip tayin edilmesi 

mümkündür. Muhtesip olacak kiĢinin hür, akıl yönünden sağlıklı ve müslüman olması 

yeterlidir.
33

 

Muhtesip Kurumu, Mısır‟da 19. yüzyıl ortalarına kadar faaliyetini sürdürmüĢ; 

Amman‟da (Ürdün) altın ve mücevher ticaretinde gözetim görevinden sorumlu 

tutulmuĢtur. Kurum yetkilileri fiyat kontrolü, altın ayar damgalarının ve değerli kağıtların 

doğruluklarını kontrol etmekteydi.
34

 

1.2.2 Divan-ı Hümayun 

Divan-ı Hümayun devletin yönetim merkezi ve devlet iĢlerinin padiĢah adına 

görüĢülüp karara bağlandığı bir kuruldur. Bu kurulun iki temel görevinden ilki devletin 
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yönetimi ile ilgili olarak görüĢüldüğü iĢler olup siyasi, idari ve askeri nitelik taĢımaktadır. 

Ġkinci temel görevi ise vatandaĢlardan gelen her türlü dilek veya Ģikayetlerin padiĢah adına 

görüĢülmesi ve adalet çerçevesinde karara bağlanmasıdır. Kurul üyeleri vezir-i azam 

(sadrazam), niĢancı, kubbe vezirleri, kazaskerler ve deftardarlardan oluĢmaktaydı. Kurula 

sadrazam baĢkanlık etmektedir.
35

 

Osmanlı Devleti‟nde adaletin ve düzenin sağlanmasında bu kurulun etkin rolü vardı. 

TaĢra yöneticileri dahi bu kurul tarafından atanmaktadır. Bu sebepten dolayı taĢra 

kurumları ve yöneticileri hakkında vatandaĢdan gelen Ģikayetleri kabul etmekte ve gerekli 

gördüğü takdirde cezai iĢlem uygulamaktadır. Belirli zaman aralıklarında re‟sen harekete 

geçerek olası bir haksızlığı önlemek için denetimlerde bulunmaktadılar. Yapılan 

denetimler sonucu haksızlık ve adaletsizlik yapan kamu yöneticileri hakkında soruĢturma 

baĢlatılmakta ve gerektiği zaman da kurula çağrılıp sorgulanmaktadılar. Suçu sabit olarak 

tespit edilen kamu görevlileri, görevi ve makamı önemsenmeden, suçun niteliğine göre 

cezalandırılmakta ve hatta görevden men cezası verilmektedir.
36

 

Divan-ı Hümayun‟da konu edilen davalar zaman geçmeden incelemeye alınıyor ve 

süratle karara bağlanıyordu. Bu durum diplomatik ve ticari meseleler için Osmanlı Devleti 

topraklarında bulunan yabancıların da dikkatini çekmiĢtir. Özellikle adli davaların hızlı bir 

Ģekilde incelenip karara bağlanması büyük bir caydırıcılık özelliği taĢımaktaydı.
37

 

1.2.3 Kazasker (Kadıasker) 

Kazaskerlik kurumu ilk olarak I.Murat zamanında oluĢturulmuĢtur. Bu kurumun 

baĢına  Çandarlı (Cendereli) Kara Halil Hayrettin PaĢa getirilmiĢ; kazaskerlik tüm ülke 

çapında teĢkilatlanan, yargı ve eğitimden sorumlu olan bir kurum haline gelmiĢtir. Divan-ı 

Hümayun günümüz Türkçesi ile Bakanlar Kurulu‟nun asli üyesi olması sebebi ile 

Kazaskerlerin yetki ve sorumluluğu en üst seviyededir.
38

 

Bir kiĢinin kazasker olabilmesi için ilk olarak Ġstanbul kadılığı görevinde bulunması 

gerekmektedir. Buradaki görevini tamamladıktan sonra Anadolu kazaskerliğine ve 

ardındanda Rumeli kazaskerliğine yükselmekteydi. Bir sonraki yükseleceği makam ise 

Ģehülislamlıktı. Kazaskerlerin görev yapma süresi iki yıldır. Daha sonraki yıllarda ise 
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görev süreleri bir yıl olarak sınırlanmıĢtı. Kazaskerler askeri davalar, veraset iĢlemleri ve 

bazı hukuki davalara bakarlardı. Kazaskerin gördüğü bir dava hakkında itiraz olduğu 

takdirde veya kazaskerin tarafsız davranmayacağı gibi bir durum söz konusu olduğunda 

sadrazam tarafından ilgili dava daha önce kazaskerlik görevinde bulunmuĢ baĢka bir kiĢiye 

havale edilirdi.
39

 

1.2.4 Kadı 

Kadı‟nın diğer bir adı da “Hakimü‟Ģ ġer-i”dir. Kadı, Ġslam hukukunda Ģerita göre 

hüküm veren, Ģeriat mahkemelerinnin baĢında bulunan, görev yaptığı yerde yönetim ve 

denetim yetkileri olan bir yargıçtır.
40

 Merkezden atanan kadılar, adli teĢkilatın baĢı 

olmalarının yanında idari ve beledi yetkiler gibi bir çok görevi ifa etmiĢlerdir. Bu görevler 

arasında hakimlik, belediye baĢkanlığı ve mülki idare amirliği görevleri vardır. Bu 

anlamda kadı, görev yaptığı yerde yargıç, mülki idare amiri, emniyet müdürü ve belediye 

baĢkanı görevlerini yürütmektedir. Osmanlı Devleti‟nde yönetim birimlerinden biri de 

“Kaza” adı verilen küçük yerleĢim birimleridir. Kadılar bu yerlerde yönetim ve yargı 

yetkilerini kullanmaktadılar.
41

 Kadılar bir yandan yargı makamını temsil ederken diğer 

yandan da halkın Ģikayet ve dileklerini Divan-ı Hümayun‟a ileten kiĢilerdir. Kadılar devlet 

ile vatandaĢ arasında bir köprü görevi görmekteydiler. Kaza kadıları en fazla aynı bölgede 

yirmi ay, sancak kadıları ise on iki ay görev yapmaktaydılar.
42

 

Kadılar, medrese (yüksek öğrenim) eğitimi alanlar arasından tayin edilirlerdi. 

Kadıların tayin ve yer değiĢtirme gibi özlük hakları ile Kazaskerler ilgilenirdi. Rumeli 

yakasında görev yapan kadıların özlük iĢlerine Rumeli Kazaskerleri; Anadolu yakasında 

görev yapan kadıların özlük iĢlerine ise Anadolu Kazaskerleri bakardı. Kadıların 

ilgilendikleri konular ve sahip oldukları yetkileri çok geniĢti. Temel görevleri halkın kendi 

arasında yaĢanan anlaĢmazlıkları çözmekti. Bunun yanında padiĢahın emrettiği her alanda 

(iktisadi, idari, askeri, belediye iĢleri) görev yapmaktadırlar. Her türlü dava ile ilgilenmek 

görevleri arasındadır. Bu davalar arasında alacak, borç, miras, nikah akdi, yetim mallarının 

korunması, korunmaya muhtaç olan kiĢilere vasi tayini, taĢınır veya taĢınmaz vakıf 
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mallarının denetimi konusunda meydana gelen sorunlarla ilgilenmek kadının görevleri 

arasındadır.
43

 

1.2.5 Ahilik 

Ahi kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça‟da “kardeĢ” anlamına gelen 

kelime Divan-ı Lügat-i Türk‟te ise “cömert, eli açık” anlamına geldiği yazmaktadır. Ahi 

kelimesinden türetilen Ahilik ise Türk Toplumu‟nun sanat ve meslek alanlarında yetiĢmesi 

ve bu sıradada ahlaki yönden olgunlaĢması amacıyla oluĢturulmuĢ bir kuruluĢtur.
44

 

Ahilik, ahlak ile sanatın aynı çatı altında birleĢtiği bir kavramdır. Ġlk defa 13. 

yüzyılda Anadolu topraklarında görülmeye baĢlanmıĢtr. Kayseri baĢta olmak üzere, Konya 

ve KırĢehir‟de esnafların oluĢturmuĢ olduğu birlikler Ģeklinde örgütlenmiĢ kurumlardır.
45

 

Türklerin Anadolu‟ya yerleĢmesinde bu kurumun etkisi büyük olmuĢtur. Ahiler, 

Anadolu‟ya gelen Türklerin ilk önce yerleĢme sorununu çözmüĢler ve meslek sahibi 

olanların da mesleklerini yapabilecekleri imkanları kendilerine sunmuĢlardır.
46

 

Ahilik günümüz sivil toplum örgütlerine benzer Ģekilde görev yapmıĢtır. Ahilik 

Kurumu‟nun liderine Ahi Baba denilmekte ve bu kiĢide belirli özellikler aranmaktaydı. 

Ahi Baba olacak kiĢide dürüstlük, tarafsız olma ve bu kurumu idare edebilecek ölçüde 

yetenek sahibi olması gibi özellikler aranmaktaydı. Ahilik kurumu, idare ve vatandaĢ 

arasında meydana gelen sorunların çözümünde vatandaĢ adına savunuculuk yapmıĢ ve 

vatandaĢın haksızlığa uğramaması için sürekli bir denetim içerisinde olmuĢtur.
47

 

Ahilik kuruluĢu Osmanlı Devleti‟nin son dönemlerinde Lonca adı altında 

faaliyetlerini sürdürmüĢtür. Cumhuriyet‟in kurulması ile birlikte isim değiĢikliğine 

gidilerek Esnaf Örgütleri ve Ticaret Odaları adı altında faaliyet göstermektedirler.
48

  

Ahilerin kurdukları teĢkilat çalıĢma alanı ve amacı bakımından değerlendirilecek 

olursa günümüz anlayıĢındaki Esnaf Odaları, ĠĢveren Sendikaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
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Odaları, Ġsçi Sendikaları, Eğitim Hizmetleri veren KuruluĢlar, Bağ-Kur (Esnaf ve 

Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar Kurumu), Türk Standartları 

Enstitüsü ve Belediye gibi kurum ve kuruluĢların temellerini oluĢturmuĢtur.
49

 

17. yüzyıla kadar ahilik kuruluĢlarında ahi babalar önemli görevler üstlenmiĢlerdir. 

Bu tarihten sonra ahi babaların yerini kethüda, kahya ve yiğitbaĢı adı verilen kiĢiler  

almaya baĢlamıĢtır. Ahi babaların ombudsman ile arasında olan tek benzerlik denetim 

yapma iĢlevidir. Ahi babalar kendisine bağlı esnaf ve sanat birliklerinin denetimini yapan 

ve onların talep ve Ģikayetlerini dinleyip çözen kiĢilerdi. Ayrıca ahi babalar sadece esnaf ve 

sanat birliklerinin değil halkın da bu kimselere karĢı olan Ģikayetlerini dinler, çözüm 

yolları üretir ve gerektiği zamanda idari otoriteye öneriler sunarak Ģikayetlerin çözülmesi 

için bir misyon yüklenen bilge kiĢilerdi.
50

 

Ġslam Devletleri‟nin bünyesinde halkı idarenin kötü yönetimine karĢı korumak için 

var olan kurum, kuruluĢ ve kiĢileri inceledikten sonra tekrardan günümüz ombudsman 

kavramına dönecek olursak burada devletleri ve büyük bir topluluğu içinde 

barındırmasından dolayı son olarak Avrupa Ombudsmanı‟ndan bahsetmek yerinde 

olacaktır. 

Avrupa Ombudsmanı (The European Ombudsman, AO) 7 ġubat 1992‟de 

Maastricht‟te imzalanan Avrupa Birliği AntlaĢması (Treaty on European Union, ABA) ile 

oluĢturulmuĢtur. Avrupa Ombudsmanı‟nın temellerinde demokratikleĢme insan hakları 

kavramları yatmaktadır. AB‟ye üye olan ülkelerin vatandaĢları arasında tamamen bir 

özgürlük havası oluĢturarak üye ülkelerin vatandaĢlarının devlet kurumlarına olan güvenini 

arttırmak ve onların Ģikayetlerini kabul ederek birlik içerisinde demokratikleĢmeyi 

sağlamak için “Avrupa Ombudsmanı” (The European Ombudsman, EO) kurumu 

oluĢturulmuĢtur.
51

 

Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Parlamentosu (The European Parliament, AP) 

tarafından göreve getirilmektedir. Avrupa Adalet Divanı (European Court of Justice, AAD) 

ile aynı statüye sahip olan Avrupa Ombudsmanı halktan gelen Ģikayetleri kabul etmektedir. 

Üye ülkelerin herhangi bir vatandaĢı haksızlığa uğradığını düĢündüğü bir konuda 

mağduriyetine sebep olan kamu personeli veya birlik kurumları hakkında doğrudan 
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Ģikayette bulunabilir. Haklarında Ģikayet bulunan kamu personeli veya kurumlar araĢtırma 

yapan ombudsmanın talep ettiği her türlü belge, evrak ve bilgiyi gizlilik derecesi 

önemsenmeden sunmakla mükelleftirler. Günümüz modern ombudsman araĢtırmaları 

sonucunda elde ettiği bilgileri bir rapor halinde AP‟ye sunmaktadır.
52

 

Ġslam Devletleri‟nden baĢlayarak günümüz modern devletleri ve devletler 

topluluğunda da kendisine yer bulan ombudsman kurumunu gerekli kılan sebepleri 

incelemek kurumun önemini anlamak açısından önem taĢımaktadır. 

1.3 Dünya’da Ombudsman Kurumunu Doğuran Sebepler 

20. yüzyılın baĢlarında insan hakları ve özgürlüklerinin önem kazanmasıyla birlikte 

hak ve özgürlüklerin korunması yönündeki çalıĢmalar hız kazanmıĢtır. Hak ve 

özgürlüklerin korunmasına yönelik mevcut yasal düzenlemelerin etkin bir denetim için 

yeterli olmadığı anlaĢılmıĢtır. Bu sebepten dolayı Ġsveç topraklarında hayat bulan 

Danimarka, Norveç ve Finlandiya gibi demokratik ülkelerde özgürlüklerin korunması için 

etkin olarak görev yapan ombudsman kurumu dünyanın dikkatini çekerek giderek 

önemsenen bir denetim kurumu olmayı baĢarmıĢtır.
53

 

Yargının yükünün hafifletilmesi amacının yanında kamu idarelerinin kararlarının 

sonucunda vatandaĢın zarar görmesi engellenmeye çalıĢılmaktadır. Herhangi bir zarar söz 

konusu olduğu zamanda ise bu zararın telafisi için gerekli organlara baĢvuruda 

bulunulabilmektedir. BaĢvuru aĢamasında kamu yönetiminin uzun yıllardır peĢini 

bırakmayan bürokrasi sorunu gündeme gelmektedir. Bürokrasinin olumsuzlukları 

yüzünden baĢvuruların kesin bir hükme bağlanmasıda gecikmektedir. Bürokrasiden uzak, 

bağımsız ve masrafsız bir kurum oluĢturma hayali sonucu yola çıkılarak ombudsman 

kurumu oluĢturulmuĢtur. Çünkü yargı yoluna baĢvurularda vatandaĢ maddi ve manevi 

yönden yıpranabilmektedir.
54

  

Ombudsman Kurumu idari sisteme kolayca uyum sağlayabilmektedir. ĠĢlemler 

üzerinde etkin bir faaliyetinin olması, vatandaĢa karmaĢık gibi gelen sistemleri kolayca 

basite indirgemesi ve iĢlemlere hız kazandırması sonucu ombudsman kurumuna olan 
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ihtiyaç önem kazanmıĢtır. Bu sebeplerden dolayı ombudsmanın idareyi denetlemesi 

zorunlu hale gelmiĢtir.
55

 

1.4 Ombudsman Kurumu’nun Özellikleri, Görevleri, Yetkileri, Göreve 

Getirilmesi ve BaĢvuru Ģekli 

Ombudsman Kurumu‟nun ortaya çıkıp faaliyet göstermeye baĢladığı günden 

günümüz zamanına kadar geçen süre zarfında kurumun uygulandığı ülkelerde hukuk 

devleti ve demokratikleĢme adına elde edilen olumlu sonuçlar neticesinde kuruma olan 

güven artmıĢtır. Buna paralel olarak kuruma iletilen Ģikayetlerin artması sonucu  

Ģikayetlere daha verimli çözümler üretebilmek için kurum özel ihtisas alanlarına 

ayrılmıĢtır. Günümüzde uluslararası düzeyde, ulusal düzeyde ve yerel yönetimler alanında 

görev yapan ombudsmanların yanısıra ihtisas ombudsmanlarına (askeri, tüketici, çocuk, 

sinema, basın ombudsmanları vb.), ticari ombudsmanlara (banka, sigorta, taĢımacılık 

ombudsmanları vb.) ve bulundukları yerlere göre (aile, üniversite vb.) ombudsmanlara 

rastlanılmaktadır.
56

  

Ombudsman Kurumu vatandaĢ gözünde  hukuk devletinin, özgürlüklerin ve 

demokratik yapının bir teminatçısı olarak değer kazanıp kendisine yer edinmiĢtir.
57

 

Bir denetim kurumunun ombudsman kurumu olarak tanımlanabilmesi için taĢıması 

gereken temel üç özelliğin (bağımsızlık, güvenilirlik ve tarafsızlık) bilinmesi 

gerekmektedir. Bu temel özellikler kurumun görev tanımından, yasama organı tarafından 

kendisine verilen yetkilerden ve sahip olduğu statüsünden kaynaklanmaktadır. Bu sayede 

ombudsmanlık kurumu yargı dıĢındaki diğer denetim kurumlarından farklılıkları itibari ile 

ayrılabilmektedir. Ombudsman Kurumunun en belirgin özelliği vatandaĢ ile idare arasında 

meydana gelen sorunları konu edinmesidir. Gerçek kiĢiler arasında meydana gelen 

sorunlarla ilgilenmemekle birlikte bu kiĢilerden biri vatandaĢ diğeride kamu personeli 

olduğu ve konu idari bir nitelik taĢıdığı takdirde ombudsmanlık kurumu devreye 

girmektedir.
58
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Ombudsman Kurumu‟nu yargı organından ayıran temel farkı vatandaĢ ile idare 

arasında yaĢanan sorunları ve uyuĢmazlıkları gidermek amacının ilk amaç olmamasıdır. Bu 

daha sonraki aĢamaları ifade etmektedir. Ombudsman ilk olarak Ģikayeti dinlemekte ve bu 

Ģikayetin gerçekten idarenin iĢlem ve eylemleri sonucu meydana gelip gelmediğini tespit 

etmeye çalıĢmaktadır. Ombudsman‟ın adı geçen konu hakkında hazırlamıĢ olduğu rapor 

üzerinden vatandaĢ ve idare arasında meydana gelen uyuĢmazlık çözüme 

kavuĢturulabilmektedir. Çünkü ombudsman bir yargıç değildir. Bu sebepten dolayı Ģikayet 

üzerine ombudsmandan hemen bir karar vermesinin beklenmesi doğru değildir. 

Ombudsman‟ın herhangi bir yaptırım gücü olmamakla birlikte sadece idareye yaptığı 

hatayı ve vatandaĢın mağduriyetini göstermekle görevlidir.
59

 

Herhangi bir yaptırım gücünün olmamasının yanında ombudsmanın idare üzerinde 

ciddi bir ağırlığı vardır. Bu ağırlık kurumun anayasa ile desteklenmesi sayesinde son 

derece güvenilir ve tarafsız bir kurum olmasından kaynaklanmaktadır.
60

 

1.4.1 KiĢi Olarak Ombudsman 

Ġdare ile vatandaĢ arasında meydana gelen sorunların çözümünde köprü görevi gören 

ombudsman yasama organı tarafından atanmaktadır. Hiçbir siyasi yükümlülüğü 

bulunmayan ombudsman bağımsız hareket etmektedir. Ombudsman‟ın temel amacı 

vatandaĢın idarenin faaliyetlerinden dolayı zarar görmesini engellemektir. Bu sayede 

vatandaĢlar kendilerini idarenin haksız eylemleri karĢısında daha fazla güvende 

hissetmektedirler.
61

 

Ombudsman kamu görevlilerinin gerçekleĢtirdiği iĢlemlerin hukuka uygunluğunu 

denetlemek için re‟sen veya Ģikayet üzerine harekete geçebilmektedir. Amaç iĢlemlerin 

anayasa ve insan hakları hukuku çerçevesinde yasalara uygunluğunu sağlayarak, iyi bir 

yönetim düzeni oluĢturmaktır.
62

 

Ombudsman Kurumu toplumun her kesiminden Ģikayet kabul eden ve kolayca 

ulaĢılabilecek bir kurum olma özelliğini taĢımaktadır. VatandaĢın idare ile arasında 
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meydana gelen sorunlarını, yargı organının zahmetli süreçlerine takılmadan, maddi ve 

manevi zarara girmeden ombudsmana anlatabilmesi önem taĢımaktadır.
63

 

Ombudsman, çok farklı düzeylerde vatandaĢa hizmet etmektedir. Ombudsman, 

uluslararası düzeyde, ulusal ölçekteki uygulamalarda ve yerel düzeyde faaliyet 

göstermektedir. Bunların yanında özel alanlarda uzmanlaĢmıĢ ombudsman kurumları da 

mevcuttur. Bu tip ombudsman kurumlarına askeri, tüketici, çocuk, sinema ve basın 

ombudsmanlarını; ticari alanda faaliyet gösteren banka, sigortacılık, taĢımacılık 

ombudsmanlarını ve konumlarına göre aile ve üniversite ombudsmanlarını örnek 

gösterebiliriz.
64

 

Ombudsman Kurumu‟nun yaptığı denetimlerin hedefinde yönetim vardır. Bazı 

ülkelerde ombudsmanın yargı organını da denetlediği görülmektedir. Ombudsman, Ġsveç 

ve Finlandiya gibi ülkelerde yargıçların konumu diğer kamu personeli ile aynı seviyede 

olduğu için yargı organını da denetlemektedir. Bu ülkelerde her ne kadar yargı üzerinde  

bir denetim yetkisi olsa da ombudsman kesinlikle bir yargıç değildir. Ombudsman olarak 

seçilen görevlinin bir hukukçu veya akademisyen olup olmadığı önemli değildir. 

Ombudsman yasama organı tarafından atanmakta ve yasama organına karĢı bağımsız 

olmakla birlikte yürütme organına karĢıda aynı Ģekilde bağımsızdır. Ombudsman, 

yönetimin kötü uygulamalarından dolayı mağdur olan vatandaĢların herhangi bir Ģekil 

Ģartına gerek olmayan baĢvuruları ile harekete geçen; bütün kamu kurumları üzerinde geniĢ 

bir denetleme yetkisi olan; idarenin haksız uygulamalarını araĢtırmaları ile ortaya çıkaran; 

idarenin yasalara uymasını denetlemeleri ile teminat altına alan; hazırlamıĢ olduğu 

raporları yılın belirli zamanlarında parlamentoya sunup idarenin daha verimli ve ilkeli 

çalıĢmasını amaç edinen bir kiĢidir.
65

  

Ombudsman olarak görevlendirilecek kiĢinin seçiminde genel uygulama kiĢinin 

devlet kademesinde daha önce görev yapmıĢ ve idareci konumunda bulunmuĢ kiĢilerin 

seçilmesidir. Bunun yanında, toplumun her kesiminden erkek veya kadın aday olarak 

gösterilebilmektedir. Ombudsman olarak seçilecek olan kiĢinin tarafsız olma özelliğini 

koruyabilecek, görevini kiĢisel menfaatlerinden üstün tutabilecek, dürüstlüğü ile 
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çevresinde tanınan ve hukuk konusunda bilgi sahibi olan kiĢiler arasından seçilmesi önem 

taĢımaktadır.
66

 

Yukarıda anlatılan özelliklerden yola çıkarak ombudsmanın kapsamlı bir tanımını 

yapacak olursak: Ombudsman, yasama organı tarafından atanan, vatandaĢ ile idare 

arasında meydana gelen anlaĢmazlığı çözüme kavuĢturmak için araĢtırmalar yapan, 

bağımsız ve tarafsız bir biçimde hareket eden, Ģikayetleri herhangi bir Ģekil Ģartı 

gerektirmeden kabul eden, kendisine ulaĢan her baĢvuruyu büyük bir titizlikle 

değerlendiren, görevini kiĢisel menfaatlerinden üstün tutan, idari ve hukuk sisteminin 

iĢleyiĢinden haberdar olan, bütün kamu idareleri üzerinde geniĢ bir denetim yetkisi olan ve 

yetkileri çerçevesinde anayasadan güç alan kiĢidir.
67

 

1.4.2 Ombudsman’ın Görevleri 

Kamu yönetimi ile vatandaĢ arasında meydana gelen sorunları tarafsız biçimde 

inceleyip her iki tarafın razı olacağı bir çözüm yolu bulmak amacını taĢıyan 

ombudsmanların görev alanını kamu yönetimi oluĢturmaktadır. Ombudsman yasanın 

kendisine tanımıĢ olduğu yetkilerden güç alarak bütün devlet kurum ve kuruluĢlarını, yerel 

yönetimleri, bağımsız kamu yönetim kurumlarını veya hizmet alanlarını denetlemekle 

görevlidir.
68

 

Ombudsman Kurumuna uygulamalarında yer veren ülkelerde ombudsmanın görev 

alanı iki ana baĢlık altında değerlendirilmektedir. Bunlar: Ombudsman‟ın görev alanı ve 

Ombudsman‟ın görev alanına giren kuruluĢlardır.
69

 

1.4.3 Ombudsman’ın Görev Alanı 

Ombudsmanın temel görev alanı kamu yönetimidir. VatandaĢların kamu yönetiminin 

iĢleyiĢinden kaynaklanan sorunları ombudsmanın ilgi alanına girmektedir. Bu sebepten 

dolayı ombudsmanın görev alanı belirlenirken bu önemli husus göz önüne alınmak 

zorundadır.
70
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Ombudsman, meydana gelen olumsuzluğun sebebini araĢtırırken bu sorunun hangi 

kamu organından kaynaklandığını değil, hangi idari fonksiyon gerçekleĢtirilirken ortaya 

çıktığına bakmaktadır. Bu sebepten dolayı hangi kamu kurumu tarafından yapılırsa 

yapılsın idari iĢlemler, idari eylemler ve idari davranıĢlar ombudsmanın yetki alanına 

girmektedir.
71

 

Dikkat edilmesi gereken husus Ombudsmanın özel kiĢiler arasında meydana gelen 

anlaĢmazlıklarla ilgilenmediğidir. Görev alanına yasama ve yargı organlarının iĢlemleride 

denetleme konusuna dahil değildir. Aski takdirde ombudsman kurumu yargı organının 

ikamesi durumuna gelir ki buda yargı erkinin yetkisinin ikiye bölünmesine ve hatta yargı 

organının görev yapamamasına sebep olabilmektedir.
72

 

1.4.3.1 KiĢilerin Hak ve Özgürlüklerinin Korunması 

Dünyada uygulama alanı bulan tüm ombudsman kurumları kiĢilerin temel hak ve 

özgürlüklerini korumak ve hukukun üstünlüğü ilkesine dayanarak demokratik bir ortam 

yaratmak amacı ile kamu yönetimi içerisinde çalıĢmaktadır. Ombudsman kurumu iĢleyiĢi 

ve kurum amacı çerçevesinde iyi yönetiĢimi teĢvik için kilit bir görev üstlenmiĢ 

durumdadır. Ombudsmanın faaliyetleri incelendiğinde insan haklarının korunması 

sürecinde önemli görevler üstlendiği görülmektedir.
73

 

Ombudsman insan hakları konusunda önemli görevler üstlenirken tarihi 

tecrübelerden oldukça faydalanmıĢtır. Her ülke farklı yollarla aynı amaç için kurumu kendi 

bünyesine kazandırmıĢtır. Kralın yokluğunda vatandaĢların hak ve özgürlüklerinin 

çiğnenmemesi için kurum ilk olarak Ġsveç topraklarında hayat bulurken, Ġngiltere‟de 

vatandaĢın idarenin kötü yönetimine karĢı korunması, Fransa‟da ise vatandaĢın kamu 

yönetimine karĢı iyi duygular beslemesi ve kamu yönetiminde temel ilkenin hakkaniyet 

olmasını sağmak için oluĢturulmuĢtur.
74

Ombudsmanın vatandaĢın temel hak ve 

özgürlüklerini korumak için varolduğu ülkelerde kiĢilerin hak ve özgürlükleri Anayasa ve 

yasalarla teminat altına alınmıĢtır.
75

 

                                                           
71

 Hayrettin Eren, “Ombudsman Kurumu”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:4, 

Sayı:1-2, 2000, s. 86. 
72

 Hayrettin Eren, “Ombudsman Kurumu”…, s. 86. 
73

 International Conference European Standards and Ombudsman Institutions in Southeast Europe, 2002. 

<http://www.csd.bg/fileSrc.php?id=126> (25.01.2011) 
74

 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı …, s.40. 
75

 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı …, s. 41. 

http://www.csd.bg/fileSrc.php?id=126


70 

Ombudsman hak ve özgürlüklerin korunması hususunda kendisine gelen Ģikayetler 

üzerine veya re‟sen harekete geçerek idarenin uygulamalarında yasaları çiğneyerek kiĢisel 

kararları ile iĢlem yapan kamu personelinin denetimi görevlerini yerine getirmektedir. 

Ġdarenin haksız eylemlerinden zarar gören vatandaĢların Ģikayeti üzerine yapılan 

soruĢturma kapsamlı bir denetim niteliği taĢımaktadır. Ġsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde 

hak ve özgürlüklerin korunması için görevlendirilmiĢ ombudsmanlar sadece Ģikayete konu 

olan haksız iĢlemleri çözüme kavuĢturmak için mücadele etmezler. Temel amaçları bu 

haksızlığın tekrarlanmaması için sistemi derinden tarayarak bu haksızlığa neden olan 

unsurun ortadan kaldırılması olmuĢtur.
76

 

Hak ve özgürlükler Ġskandinav ülkelerinde görev yapan ombudsmanlarca sıkı 

biçimde takip edilmektedir. Örneğin Ġsveç‟te görev yapan ombudsman hükümet üyeleri 

hariç tüm kamu kurum, kuruluĢ ve personelini denetleyebilmektedir. Hollanda 

Ombudsmanı ise denetimine tabi olan tüm kamu kurumlarının ve personelinin 

gerçekleĢtirdiği eylemlerin yasalara uygunluğunu, uygulamalarda Ģahsi davranıp 

davranılmadığını ve kamu personelinin ihmalkar tavırlar içerisinde olup olmadıklarını 

incelemektedir.
77

  

Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine bağlı olarak görev yapan bir diğer ülke ise 

Norveç‟tir. Norveç Ombudsmanı idari iĢlemler sonucunda vatandaĢının hak ve 

özgürlüklerinin yok sayılmaması ve kamu personelinin görevini kötüye kullanması 

durumunda kiĢilerin maddi ve manevi yönden zarar görmemesi için görev yapmaktadır. 

Ġdarenin haksız eylemlerinden dolayı zarar gören vatandaĢların ise zararlarının giderilmesi 

için çalıĢmaktadır.
78

 

1.4.3.2 KiĢilerin Kötü Yönetime KarĢı Korunması 

Ombudsmanın temel amacı kiĢileri yönetimin kötü iĢlemesi, hiç iĢlememesi veya 

zamanında iĢlememesi nedeniyle uğranılan zararlardan korumaktır. KiĢilerin kötü 

yönetime karĢı korunabilmesi için oluĢturulmuĢ ombudsman kurumunun en büyük 

                                                           
76

 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı …, s. 41. 
77

Genevra Richardson; Hazel Genn, Administrative Law and Government Action: The Courts and Alternative 

Mechanisms, The Cambridge Law Journal, Vol: 54, No. 2, 1994, s. 22. 
78

 B.Zakir AvĢar, Ombudsman İyi Yönetilen …, s. 71. 



71 

örneğini Ġngiliz Ombudsmanı (The Parliamentary Commissioner) (Parlamento Komiseri) 

oluĢturmaktadır.
79

 

Ġdarenin kötü biçimde yönetilmesi veya genel olarak kötü yönetimden 

bahsedebilmemiz için bazı unsurların meydana gelmesi gerekmektedir. Kötü yönetim 

kavramsal çerçeveden değerlendirildiği takdirde ihmal, bilgisizlik, kasıtlı kusur veya hata, 

rüĢvet, çıkar iliĢkileri, keyfi ve Ģahsi uygulamalar, önemsememe, yetersizlik ve 

yeteneksizlik olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ġngiliz Ombudsmanı, kiĢisel Ģikayetleri kötü 

yönetimin iyileĢtirilmesi için bir araç olarak görmektedir. Kendisinin yaptığı denetimlerde 

göremediği hataları veya olumsuzlukları kiĢisel Ģikayetler üzerine ortaya çıkartıp bu 

hataların temelinden düzeltilmesi ve bir daha oluĢmasına fırsat verilmemesi için kamu 

yönetimini iyileĢtirme çabası içerisine girmektedir.
80

 

1.4.3.3 KiĢiler ve Ġdare Arasında Hakkaniyetin Sağlanması 

Hakkaniyet sözlük anlamı itibariyle hak ve adalete uygun olan ve doğruluk 

anlamlarına gelmektedir.
81

 Hakkaniyet, bütün hukuk sistemlerinin temellerini 

oluĢturmaktadır. Kavramsal olarak kullanım yerine göre adalet sözcüğü ile aynı anlamı 

karĢılamaktadır. Hakkaniyet, soyut bir kavram olmasının yanında maddi unsurları içeren 

durumlarda da bu ilke hukuk kuralları çerçevesinde geçerlidir.
82

 

Ġdare ile vatandaĢ arasında yaĢanan sorunların hakkaniyet çerçevesinde 

çözülebilmesi için vatandaĢın tek yapabileceği iĢ yargı yoluna baĢvurmaktır. Fakat yargı 

organının yasanın açık hükmü karĢısında yapabileceği çok fazla bir fonksiyonu yoktur. 

Bunun yanında, hakkaniyete aykırı olan sonuçlar doğuran unsur yargı organının kendisi 

tarafından alınmıĢ bir karardan dolayı da kaynaklanabilmektedir. Hakkaniyet ilkesine 

aykırı olacak gerekçesi ile hiçbir yargı mensubu yasanın açık hükmünü uygulamama gibi 

bir durumda olamaz.
83

 

Kamu yönetimi ile vatandaĢ arasındaki iliĢkilerin yasalara uygun, ancak hakkaniyetli 

olmayan iĢlemleri hakkaniyet ilkesi çerçevesinde yürütülmesi için çalıĢmayı kendisine 

görev edinen Fransız Ombudsman‟ı yapılan iĢlemlerin hakkaniyete uygun olup olmadığını 

                                                           
79

 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı …, s. 42. 
80

 Sırrı Uyanık, “Ġngiliz Yerel Yönetimlerinde Ombudsman Denetimi”, Türk İdare Dergisi, Sayı:403, 1994, 

s. 206. 
81

Hakkaniyet, <http://tdkterim.gov.tr/bts/>(25.01.2011) 
82

 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı …, s. 46. 
83

 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı …, s. 46. 

http://tdkterim.gov.tr/bts/


72 

denetlemekte ve denetlemeleri sırasında kusurlu bir durum tespit ettiğinde ise iĢlemi 

hakkaniyet dahilinde çözümlenmesi için giriĢimlerde bulunmaktadır. Bu amaçla yönetimi 

daha iyi bir hale getireceğine inandığı bütün önlemleri yetkili makamlara önermek, yasal 

düzenlemelerde yapılmasının gerekli olduğunu düĢündüğü değiĢiklikleri ilgili birimlere 

bildirmek görevlerini yerine getirmek durumundadır.
84

 

Fransız Ombudsmanı‟nın hakkaniyeti sağlamak adına çözüm yolları sunabilmesi için 

gerekli olan üç temel unsur söz konusudur. Bu temel unsurları Ģu Ģekilde sıralamak 

mümkündür;
85

 

i. Yasama organının çıkarttığı veya çıkartmak üzere olduğu ve üzerine son derece 

kararlı biçimde gittiği bir yasa hakkında bireylerin istekte bulunamayacağından; 

böyle bir durumda ombudsman, yasa metni üzerinde bir değiĢikliğin yapılması 

talebinde bulunacak, fakat bireyin özel durumu üzerine müdahalede 

bulunmayacaktır. 

ii. Yasanın uygulanması sonucu birey bu durumdan ciddi bir biçimde zarara 

uğraması gerekmektedir. Aksi takdirde; birey veya bireyler yasanın uygulanması 

sonucu ciddi zarara uğramamıĢsa veya yasanın uygulandığı bireylerin 

katlanabileceği zararlardan farklı değilse, ombudsman hakkaniyeti sağlamak 

adına yasanın sonuçlarını tartıĢmaya açmayacaktır. 

iii. Son özellik ise bireyin uğradığı zararın telafi edilebilir nitelikte olması 

gerekmektedir. Hatanın telafi edilmesi, yasanın ruhuna, amaçlarına ve üçüncü 

kiĢilerin haklarına bir zarar vermiyorsa sözkonusu olmalıdır. Aksi takdirde bir 

kiĢinin uğradığı zarar hakkaniyet ilkesi çerçevesinde telafi edilmeye çalıĢılırken 

bir baĢka kiĢinin haksızlığa uğratılabilmesi söz konusu olabilir. 

1.4.3.4 KiĢiler ve Ġdare Arasındaki ĠliĢkilerin ĠyileĢtirilmesi 

Ombudsmanın varlığı kamu yönetimi üzerinde iki Ģekilde kendisini hissettirmektedir. 

Birincisi, ombudsmanın varlığı kamu yönetimi üzerinde önleyici bir etki yaratmaktadır. 

Kamu yönetiminin gerçekleĢtirdiği iĢlemler üzerinde ombudsmanın sıkı denetimi 

olacağının bilincinde olunması iĢlemlerin daha dikkatli gerçekleĢtirilmesi sonucunu 

doğuracaktır. Bir diğer etki ise caydırıcılık etkisidir. Bu etki kamu personelinin 
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gerçekleĢtirdiği iĢlemleri sırasında hukuka aykırı bir faaliyet içerisine girme teĢebbüsünde 

bulunması durumunda yakalanmak endiĢesi ile bu giriĢiminden vazgeçmesi Ģeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Bu iki unsur kamu yönetiminin iyileĢtirilmesi açısından önemli görevler 

üstlenmektedir. Kamu yönetimi iyileĢme sürecine girdiği takdirde vatandaĢ ile arasında 

meydana gelebilecek olası sorunlarda henüz vücut bulmadan engellenmiĢ olmaktadır.
86

 

Ombudsmanın vatandaĢ ile idare arasında meydana gelebilecek uyuĢmazlıklara 

müdahale edebilmesi için demokratik bir ortamın varlığı zorunludur. Ombudsman Kurumu 

bu zorunluluktan kaynaklanan sebeplerden dolayı yalnızca demokratik hukuk devletlerinde 

görev yapabilmektedir. Ombudsman, kiĢi ve idare arasında yaĢanan olumsuzlukların 

çözülmesi için çaba gösterirken, iliĢkilerin yumuĢatılması ve uzlaĢmacı bir yolun takip 

edilebilmesi için kiĢi ve idare arasında darbeleri azaltıcı bir hava yastığı görevi 

görmektedir. Ombudsman idarenin uygulamalarından zarar gördüğünü beyan eden 

vatandaĢın Ģikayeti veya kendisinin tespit ettiği olumsuzluklar üzerine kendiliğinden 

harekete geçerek kiĢilerin idare karĢısında uğramıĢ olduğu haksızlığı ortaya çıkartmak için 

geniĢ bir soruĢturma yetkisi ile görev yapmaktadır. Ombudsman kamu personelinin 

iĢlemleri sırasında yasalara uygun olarak hareket etmesini ve hizmetlerin vatandaĢa 

sunulurken daha iyi kalitede sunulabilmesi için fikirler beyan ederek kamu yönetiminin ve 

kiĢilerin arasındaki iliĢkileri yumuĢatma ve iyileĢtirme iĢlevi görmektedir.
87

 

1.4.3.5 Ġdari Yargının Yükünün Hafifletilmesi 

Yargı organı, haksızlıkların hesabının sorulduğu, mağdurun haklarının güvence 

altına alındığı, suçlunun ise cezalandırıldığı geleneksel bir kurumdur. Uygulamada yargı 

organının bazı olumsuz ve eleĢtirilere konu olan tarafları mevcuttur. En büyük olumsuz 

yanı iĢleyiĢinin yavaĢ olması sebebi ile kararların gecikmeli verilmesidir. Gerçekten hukuk 

sistemlerinin karmaĢık bir hal alması ile yargı organının iĢ yükü gereğinden fazla artmıĢ ve 

kendisini yenileyemeyecek bir konuma gelmiĢtir.
88

 

Ombudsman Kurumu Ģikayetler üzerinde bir ön inceleme yaparak bu Ģikayetin yargı 

organına gitmeden nasıl çözülebileceği konusunda bir değerlendirme yapmaktadır. 

Ombudsman değerlendirmeleri sonucunda bu Ģikayeti yargı organına gitmeden çözüme 

kavuĢturduğu takdirde yargının yükünü hafifletmiĢ olmaktadır. Ġdari açıdan 
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değerlendirecek olursak ombudsman vatandaĢı zarara sokan idarenin hatalı iĢlemini geri 

almasını veya düzeltmesini talep ederek sorunu kaynağında ve yargıya gitmeden 

çözülebilmesini sağlamaktadır.
89

 

Burada dikkat etmemiz gereken önemli husus ombudsmanın yargı yükünü 

hafifletirken kesinlikle yargının ve yargıçların yerine geçmediği, onların bir ikamesi 

konumuna gelmediği hususudur. Ombudsman sadece Ģikayetleri tarafsız bir biçimde 

inceleyip konunun yargıya gitmeden çözülebilecek özellikte bir konu olup olmadığına 

karar verdikten sonra Ģikayetin kaynağına inerek bir çözüm yolu bulmaya çalıĢmaktadır.
90

  

ġikayete konu olan sorun idarenin kendisi tarafından çözülebilecek nitelikte ise 

idareye bu sorunu çözmesi adına ombudsman tarafından uyarılarda bulunulmaktadır. Bu 

sayede sorun henüz kaynağında iken çözülebilmekte ve yargı organına gitmesine fırsat 

verilmeden mahkemelerin ve hakimlerin iĢ yükünün gereksiz yere çoğaltılmasının önüne 

geçilmiĢ olmaktadır.
91

  

1.4.4 Ombudsman’ın Görev Alanına Giren KuruluĢlar 

Ombudsmanın görev alanı devlet kurumları ile sınırlıdır. Yerel yönetimler, kamu 

idareleri, kamu hizmeti gören kuruluĢlar ve kamu personeli kimliği altında görev yapan 

gerçek kiĢiler ombudsmanın görev alanı içerisindedirler. Ombudsman sisteminin 

uygulandığı ülkelere göre bu görevlerin tümü veya bir kısmı görev alanına dahil 

edilebildiği gibi hariç de tutulabilmektedir. Bazı ülkelerde yargı organı, parlamento ve 

silahlı kuvvetler ombudsmanın görev alanında tutulmaktadır.
92

 

Özellikle Ġskandinav ülkelerinde ombudsmanın görev alanı oldukça geniĢ 

tutulmuĢtur. Örneğin Ġsveç Ombudsmanı‟nın görev alanı çok geniĢtir. Yerel yönetimler, 

bütün kamu kurum ve kuruluĢları, kamu personeli, Ġsveç Kilisesi, kilise mensupları ve 

silahlı kuvvetlerin üst düzey personeli ombudsmanın görev alanına dahildir. Bunun 

yanında, Ġsveç Ombudsmanı‟nın görev alanına dahil olmayan unsurlar ise; Parlamento 

üyeleri, Parlomento‟nun Ġdari ve Temyiz birimlerinin üyeleri, Seçim Ġnceleme Komitesi, 

Parlamento Genel Sekreterliği üyeleri, Ġsveç Merkez Bankası Yönetim Kurulu yöneticisi 
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ve yönetici yardımcıları, Milli Borç Ofisi yönetim kurulu ve komisyon üyeleri ile baĢ 

kontrolör, belediye konseyleri üyeleri ve baĢsavcıdır.
93

 

1919 yılında Anayasal bir kurum olarak kurulan Finlandiya Ombudsmanı‟nın ilk 

baĢlarda görev alanı kamu kurumlarının iĢlevlerini yerine getirirken eĢitliği sağlamak ile 

sınırlandırılmıĢken daha sonradan tüm kamu kurum ve kuruluĢları ombudsmanın görev 

alanına dahil edilmiĢtir.
94

 

Danimarka Ombudsmanı da görev alanı konusunda sınırsız yetki ile donatılmıĢtır. 

Tek istisnası yargı organını denetleyememesidir. Yargı organı haricindeki bütün kamu 

kurum ve kuruluĢları, bakanlar, bakanlıklar ve kamu yetkisini kullanan bütün kamu 

personeli ombudsmanın görev alanına dahildir.
95

 

Danimarka Ombudsmanı‟ndan farklı olarak Norveç Ombudsmanı‟nın yargı organını 

da denetleme yetkisi bulunmaktadır. Fakat bakanlar kurulu kararı ile maliye müfettiĢlerinin 

çalıĢmaları ve yerel yönetimler ombudsmanın yetki alanı dıĢında bırakılmıĢtır.
96

 

Ġngiltere Ombudsmanı diğer ülkelere göre farklılık göstermektedir. Ġngiltere, Ġskoçya 

ve Galler için parlamentoya bağlı birer ombudsman görev yapmaktadır. Sağlık 

Ombudsmanı gibi her uzmanlık alanı için ayrı ayrı ombudsmanlar görevlidir. Ġngiltere 3 

(üç) ayrı bölgeye ayrılarak her bölge için birer yerel yönetim ombudsmanı görev 

yapmaktadır. Görevlendirilen bu ombudsmanlar belediye meclisi üyeleri tarafından 

kendilerine iletilen Ģikayetlere bakmakla görevlidirler.
97

 

1.4.5 Ombudsman’ın Yetkileri 

Ombudsman görevini yerine getirirken sahip olduğu çözümleyici araçları ikna etme, 

eleĢtirme ve kamuoyu oluĢturabilme unsurlarıdır. Ombudsmanın hukuk alanı dahilinde 

gerçekleĢen idari bir kararı veya eylemi tersine çevirme yetkisi yoktur.
98

 

Ombudsmanların çok geniĢ araĢtırma, inceleme ve denetleme yetkilerinin olmasının 

yanında kurumlar üzerinde yaptırım uygulama gibi bir yetkisi yok denilebilecek kadar 

sınırlıdır. Bunun yanında yaptırım gücünün bir ikamesi olarak değerlendirebileceğimiz 
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öneri, ikna ve kamusal eleĢtiri yapma yetkileri mevcuttur. Ombudsmanın kendisine ulaĢan 

Ģikayetler hakkında elde ettiği bulgular sonucunda varmıĢ olduğu çözüm yolu için idareye 

yaptırım uygulayamamakta, ancak tespit ettiği hataları idareye bildirerek düzeltilmesini 

sağlamak, idarenin bu önerileri dikkate almaması sonucunda bunu Parlamentoya bildirmek 

ve kamuoyuna açıklama yetkisi vardır.
99

  

Ombudsmanların yetkileri tamamen öneri çerçevesiyle sınırlıdır. Ombudsmanların 

kamu kurumları yerine geçerek karar verme, alınan kararları değiĢtirme veya iptal etme 

gibi yetkileri bulunmamaktadır. Ombudsman gücünü, kamu yönetiminin vatandaĢlar adına 

aldığı kararlardaki eksiklikleri ve hataları Ģikayet üzerine veya re‟sen tespit edip, 

parlamentoya bir rapor halinde sunarak parlamentonun kanaatini değiĢtirmek ve 

kamuoyuna tespitlerinin sonuçlarını açıklayabilme yetkisinden almaktadır. Bu yetki, 

hemen her ülkede anayasa ile güvence altına alınmıĢtır.
100

 

Ombudsman Kurumu‟nun en etkili unsuru, kamu yönetiminin yanlıĢlarını 

kamuoyuna duyurabilme yetkisidir. Ombudsman, gerekli gördüğü takdirde, hak ve 

özgürlük ihlallerine karĢı kamuoyu oluĢturabilme gücüne sahiptir. Ombudsman kamu 

yönetiminin olumsuzluklarını araĢtırmaları sonucu tespit ederek bulgularını kamuoyuna 

açıklama sureti ile vatandaĢın idare üzerindeki demokratik denetimini sağlamaktadır.
101

 

Ombudsman öneri ve eleĢtirilerini sunarken çok geniĢ yetkiler ile donatılmıĢtır. 

Ombudsmanın araĢtırmaları sırasında her türlü dosyaya ulaĢabilme, yetkililerden bilgi 

isteme, iĢlemi yapan kamu personelini çağırma, ilgili kiĢiyi konu hakkında sorguya çekme 

ve kamu kurumlarını denetleyebilme yetkileri bulunmaktadır.
102

 

Ombudsmanlar Ģikayet üzerine harekete geçebildikleri gibi tespit ettikleri olumsuz 

durumlar karĢısında kendiliğinde de harekete geçebilme hakları vardır. Fakat bu hak çoğu 

ülkede kendilerine tanınmamıĢtır. Ombudsmanlar denetimleri sonucunda tespit ettikleri 

hususlar hakkında disiplin soruĢturmaları baĢlatma, yargı organına baĢvurma, anayasaya 

aykırılık baĢvurusunda bulunma, yasa veya diğer düzenlemeler için reform niteliğinde 

değiĢikliklerin yapılması için önerilerde bulunma yetkileri vardır.
103
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1.4.6 Ombudsman’ın Statüsü ve Göreve Getirilmesi 

Ombudsman kiĢi ve kurum olarak tarafsız ve bağımsız statüye sahiptir. Hiçbir kurum 

veya makamdan emir almadan, taraf tutmadan ve kiĢisel yorumunu araĢtırmalarına dâhil 

etmeden sadece vatandaĢın idare karĢısında içine düĢtüğü çıkmazdan kurtulabilmesi için 

çözüm yolları aramaktadır.
104

 

Genellikle ombudsman parlamento tarafından atanmaktadır. Bununla birlikte 

incelemeleri sırasında, parlamentoya karĢı tam bir bağımsızlık içerisindedir. Parlamento, 

ombudsmanı seçmek ve gerekli Ģartların varlığı söz konusu olduğunda görevden almakla 

yetkilidir. Fakat parlamento ombudsmana hiçbir Ģekilde talimat veya emir veremeyeceği 

gibi çalıĢmaları sırasında da onu yönlendiremez. Bazı ülkelerde ombudsmanlar yürütme 

organı tarafından atanmakla birlikte bu uygulama çok yaygın değildir. Ombudsmanı 

vatandaĢların demokratik yollarla seçtiği kiĢilerden oluĢan parlamentonun ataması 

demokrasi ve bağımsızlık hususlarında ombudsmana yasal bir güç vermektedir. Bu kurala 

istisna gösterilebilecek üç ülke bulunmaktadır. Birincisi, Ġngiltere‟de ombudsman 

hükümetin önerisi ile Kraliçe tarafından atanmaktadır. Ġkinci olarak Ġrlanda‟da 

parlamentonun kararından sonra CumhurbaĢkanı tarafından atanmaktadır ve üçüncü olarak 

da Fransa bu konuda farkı bir uygulama içerisindedir. Fransa‟da Ombudsman (Mediateur) 

CumhurbaĢkanı‟nın imzasından sonra Bakanlar Kurulu kararı ile atanmaktadır.
105

 

Ombudsmanların bağımsız bir statüye sahip olmaları: Ombudsman Kurumu‟nun 

dayandığı Anayasal ve diğer yasa metinlerinden; ombudsmanın atanma Ģeklinden; 

dokunulmazlık özelliğinden ve baĢka bir görevin ombudsman olan kiĢi tarafından 

yürütülememesinden; ombudsmanın eylemleri üzerinde herhangi bir kurumun dıĢ denetim 

yapamamasından; maddi açıdan bağımsız olma özelliğinden ve bütün kamu kurumlarını 

denetleme yetkisinin olmasından kaynaklanmaktadır.
106
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Ombudsmanın bağımsız bir statüye sahip olma özelliği onun araĢtırmaları 

çerçevesinde hiçbir devlet kurumu veya makamı karĢısında çekinmeden görev yapmasını 

sağlamaktadır.
107

 

Ombudsmanlar parlamento tarafından atanmakla birlikte CumhurbaĢkanı, Hükümet 

veya baĢka bir organ tarafından atansalar dahi görevlerinden alınmaları ancak parlamento 

kararı ile olmaktadır. Buradaki amaç ombudsmanın iktidar karĢısında bağımsızlığını 

sağlamaktır. Ombudsmanlar parlamentoya karĢı bağımsız olmakla birlikte baĢarısızlık, 

görevi kötüye kullanma, yetersizlik, yeteneksizlik ve ihmalkârlık suçlamalarının yanında 

görevini yerine getiremeyecek ölçüde olan sürekli hastalık yüzünden parlamento tarafından 

görevden alınabilmektedirler. Ombudsmanlar genellikle 4 veya 7 yıl arasında görev 

yapmakla birlikte bazı ülkelerde görev süresi dolan ombudsman, bağımsızlığına zarar 

gelmemesi için tekrar seçilemezken bazı ülkelerde iki dönem üst üste görev 

yapabilmektedir.
108

 

Neredeyse bütün ombudsmanlar gerekli Ģartların gerçekleĢmesi halinde görev 

süreleri dolmadan görevden alınabilmektedirler. Bu durumun tek istisnası olarak 

Avusturya Ombudsmanı (Volksanwaltschaft) ve Vorarlberg Eyaleti‟nin bölgesel 

ombudsmanını gösterebiliriz. Ombudsmanın yasal statüsünü korumak ve politika 

sürecinden uzaklaĢtırabilmek için görevden alınması göreve getirilmesinden daha fazla 

uzlaĢmaya ve oy çokluğuna bağlanmaktadır. Bu durum için Ġngiltere örnek olarak 

gösterilebilir. Ġngiltere‟de Kraliçe ombudsmanı, görevden uzaklaĢtırma yetkisi ile 

donatılmakla birlikte göreve getirme yetkisinden farklı olarak her iki Yasama Meclisi‟ne 

sadece öneri niteliğinde fikir beyan edebilmektedir.
109

 

Ombudsman görevini yerine getiriken ilgili kurumlardan her türlü belge ve bilgi 

isteme hakkına sahiptir. Hiçbir kurumdan emir almaz ve baskı görmesi kabul edilemez. 

Ġncelemeleri sonrasında tespit ettiği haksız eylemlerden dolayı bu eylemleri gerçekleĢtiren 

kamu personelini mahkemeye verme yetkisi vardır. Bunun yanında, ombudsmanın 

araĢtırmaları sırasında gerçekleĢtirmiĢ olduğu eylemlerden dolayı yargılanmaları ve 
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görevini yapmaması için tutuklanmaları kesinlikle söz konusu değildir. Bu konuda 

dokunulmazlıkları ve  bağımsızlıkları söz konusudur.
110

  

Ombudsmanın görev yaparken bağımsızlığından ve tarafsızlığından taviz vermemesi, 

hiçbir özel veya tüzel kiĢinin veya kurumun baskısı altına girmemesi için parlamentonun 

belirlediği sınırlar içerisinde harcama yapma özgürlüğü vardır. Harcamaları Maliye 

Bakanlığının kendilerine tanımıĢ olduğu bütçe dahilinde olmaktadır.
111

 

1.4.7 Ombudsman’a BaĢvuru ġekli 

Ombudsmana baĢvuru tamamen aracısız olmaktadır. Her vatandaĢ idare hakkındaki 

Ģikayetini doğrudan sözlü veya yazılı biçimde ombudsmana iletebilir. Bunun yanında 

ombudsman, Ģikayet haricinde kendisinin tespit ettiği haksızlıklar için re‟sen harekete 

geçebilmektedir.
112

 

Bir vatandaĢın ombudsmana baĢvuru yapabilmesi için genellikle tüm idari yolların 

tükenmesi gerekmektedir. Ombudsmana baĢvuru, en son aĢamayı teĢkil etmektedir. 

Ombudsmanı diğer denetim organlarından ayıran en önemli özelliği baĢvuru sırasında 

herhangi bir Ģekil Ģartı içermemesidir. BaĢvuru doğrudan, masrafsız ve kolay olarak 

yapılabilmektedir. ġikayette bulunan vatandaĢtan herhangi bir ücret talep edilmememekte 

ve her baĢvuru büyük bir ciddiyetle değerlendirmeye alınmaktadır. Ombudsmana sözlü 

yoldan yapılan Ģikayetlerinde yazılı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden görevliler 

sözlü Ģekilde Ģikayette bulunan vatandaĢlara yazılı dilekçe konusunda yardım 

etmektedirler. Sonuç itibari ile ombudsmana hem sözlü hemde yazılı bir biçimde 

baĢvuruda bulunulabilmektedir.
113

 Ayrıca Ģikayete konu olan eylem ve iĢlemlerden dolayı 

baĢvuru sahibinin doğrudan etkilenmesi ve zarar görmesi Ģartı aranmaz. Herhangi bir 

vatandaĢ tespit ettiği idarenin uygunsuz eylemleri hakkında Ģikayette bulunulabilmektedir. 

ġikayet Avusturya örneğinde olduğu gibi telefon aracılığı ile de yapılabilmektedir.
114

  

Ġlke olarak ombudsmana baĢvuru sırasında herhangi bir ücret talep edilmemekle 

birlikte bu konuda Yeni Zelanda Ombudsmanı istisnai bir durum sergilemektedir. Yeni 

Zelanda Ombudsmanı vatandaĢtan yaptığı her baĢvuru için harç adı altında ücret talep 
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etmektedir. ġikayetleri sözlü olarak kesinlikle kabul etmemekte, yazılı dilekçeye mutlaka 

delil ve belgelerinde eklenmesi gerekmektedir. Bu Ģekilde ombudsmana yapılan gereksiz 

baĢvuruların sayısının azaltılması amaçlanmaktadır.
115

 

1.5 Ombudsman Kurumunun Uygulanma Biçimleri 

Ülkeler kendi kamu yönetimi yapısı ve ihtiyaçları ölçüsünde Ombudsman 

Kurumu‟nu kendilerine göre uyarlayabilmektedirler.
116

  

1.5.1 Genel Anlamda Ombudsman Türleri 

Günümüzde uygulanma biçimleri açısından üç farklı ombudsman çeĢiti mevcuttur.
117

 

1.5.1.1 Klasik Ombudsman 

Klasik Ombudsmanda iki kutup söz konusudur. Birincisi haksızlığa uğrayan 

vatandaĢ ve ikincisi ise haksız eylemi gerçekleĢtirip vatandaĢı mağdur eden kamu 

personelidir. Klasik Ombudsman vatandaĢın hakkını kamu otoritelerine karĢı korumak için 

görev yapmaktadır. Örneğin nüfus müdürlüğünde iĢlem yapmak isteyen bir kiĢinin adının 

görevliye komik gelmesi sebebi ile kendisiyle alay edilerek kötü davranılan bir vatandaĢın 

Ģikayeti, klasik ombudsmanın görev alanına girmektedir.
118

 

Klasik Ombudsman konum olarak idarenin hiyerarĢik yapısından uzak, çalıĢma usulü 

açısından ise yasama ve yürütme organlarından bağımsızdır.
119

   

1.5.1.2 Avukat Ombudsman 

Avukat Ombudsmanı geleneksel ombudsmandan farklı olarak vatandaĢ ile idare 

arasında meydana gelen sorunlarla ilgilenmemektedir. Taraflardan birisinin kamu kurumu 

olma zorunluluğu yoktur. Gerçek kiĢiler arasında meydana gelen uyuĢmazlıklar avukat 

ombudsmanının görev alanına girmektedir. ġikayette bulunan ve Ģikayete sebep olan 
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tarafın ikiside vatandaĢtır.
120

Bu yüzden avukat ombudsmanına “Gerçek KiĢi Ombudmanı” 

da denilebilir. 

1.5.1.3 Kurumsal Ombudsman
121

 

Kurumsal Ombudsman, kutuplaĢmıĢ tüzel kiĢiler, gruplar veya bireyler arasında 

meydana gelen sorunlar ve Ģikayetlerle ilgilenen tarafsız bir kiĢidir.
122

 

Ombudsmanın ilk olarak Ġsveç‟te görünmesinden 1960‟lı yılların baĢlarına kadar 

bütün devletlerce, Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) de dahil olmak üzere, benimsenirken 

ufak değiĢikliklere uğramıĢtır. Gerçek anlamda ombudsman kamu görevlilerinin yaptıkları 

yolsuzlukları ve haksızlıkları araĢtıran resmi bir görevlidir.  Fakat ilerleyen zamanlarda 

ABD‟de zorlayıcı bir biçimde tekrar Ģekil alan ombudsman özel kuruluĢlar, üniversiteler 

ve diğer organizasyonlar arasında meydana gelen uyuĢmazlıkları ve tartıĢmaları çözüme 

kavuĢturmak için görev yapmaya baĢlamıĢtır. Bu noktada ombudsman organizasyonel bir 

Ģekle kavuĢtuğu için Kurumsal Ombudsman (Organizatioanal Ombudsman) haline 

dönüĢmüĢtür.
123

 

1.6 Özel Uzmanlık Alanı Gerektiren Ombudsman Türleri 

Parlamento Ombudsmanı, Ġnsan Hakları Ombudsmanı, Çocuk Hakları Ombudsmanı, 

Silahlı Kuvvetler (Askeri) Ombudsmanı, Polis ġikayetleri Ombudsmanı, Öğrenci 

Ombudsmanı, Tüketici Ombudsmanı, Basın Ombudsmanı, Sağlık Ombudsmanı ve Yerel 

Yönetim Ombudsmanı özel uzmanlık alanı gerektiren ombudsman türleridir.
124

Konunun 

daha iyi anlaĢılabilmesi için özel uzmanlık alanlarında görev yapan ombudsman türleri 

aĢağıda ayrıntıları ile birlikte incelenmiĢtir.  

 

                                                           
120

 Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) …, s. 51. 
121

 Orijinal adı “Organizational Ombudsman” olan bu terim, Kemal Özden tarafından “Ombudsman (Kamu 

Denetçisi) ve Türkiye’deki Tartışmalar” adlı eserinde “Kurumsal Ombudsman” olarak tercüme edilmiĢtir. 

Bkz. “Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye’deki Tartışmalar, Seçkin Yayıncılık, Ġstanbul 

2010, s. 51.” 
122 Organizational Ombudsman Definition, 

<http://organizational-ombudsman.com/default.aspx> (31.01.2011) 
123

 Charles L. Howard, The Organizational Ombudsman: Origins, Roles and Operations-A Legal Guide, 

ABA Section of Dispute Resolution Publishing, Chicago 2010, p. 1-2. 
124

 Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) …, s. 53; B.Zakir AvĢar, Ombudsman İyi Yönetilen …,  

s. 95. 

http://organizational-ombudsman.com/default.aspx


82 

1.6.1 Parlamento Ombudsmanı 

Parlamento Ombudsmanı vatandaĢlardan gelen Ģikayetleri çözüme kavuĢturmak için 

parlamento tarafından göreve getirilmekte ve Ģikayetleri dolaysız olarak kabul etmektedir. 

Parlamento Ombudsmanı her ne kadar parlamento tarafından göreve getirilsede görev 

süresi içerisinde tam bağımsızlığa sahiptir. VatandaĢların kamu otoriteleri ile arasında 

meydana gelen uyuĢmazlıklardan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi ve bir daha 

meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri alan, herkes tarafından tanınan ve güvenilen 

ombudsmanlardır.
125

 

Parlamento Ombudsmanı oluĢturulan Parlamento Komisyonu Ofisi ile 

milletvekillerinin gerçekleĢtirmiĢ oldukları mali uygulamalarının sonuçlarından zarar 

gören vatandaĢların Ģikayetlerini kabul etmektedir. Bunun yanında Parlamento 

Ombudsmanı, kamu kurumlarına ve bu kurumların gerçekleĢtirdikleri idari uygulamalara 

karĢı vatandaĢların hak ve özgürlüklerini korumakla görevlidir.
126

  

Parlamento Ombudsmanı görevini gayri resmi olarak ifa etsede bir mahkemenin tüm 

yetkilerini üzerinde taĢımaktadır. Bu yetkiler araĢtırma aĢamasında resmi iliĢkilerin 

kurulması, önemli ve ilgili evrakların temin edilmesi ve gerekli Ģartlarda tanıklara yemin 

altında ifade verdirmektir.
127

 

Parlamento Ombudsmanı‟nın uygulamada bazı avantajları ve sakıncaları mevcuttur. 

Parlamento ombudsmanı Ģikayetleri değerlendirirken hükümetten bağımsız bir biçimde 

çalıĢabilmesi onun en büyük avantajıdır. Kendisine iletilen Ģikayeti çözüme 

kavuĢturabilmek için tüm kamu kurumlarında geniĢ çapta soruĢturma baĢlatma yetkisi 

vardır. Parlamento Ombudsmanı‟nın yukarıda saydığımız avantajlarının yanı sıra bazı 

sakıncalarıda mevcuttur. ġikayetçi ilk olarak sıkıntısını ilgili parlamento üyesine bildirmek 

zorundadır. Parlamento Ombudsmanı‟nın kararları ve önerileri bağlayıcı nitelikte değildir 

fakat her zaman için göz önünde bulundurulması gereken unsurları içermektedir.
128
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1.6.2 Ġnsan Hakları Ombudsmanı 

Ġnsan hakları ombudsmanı günümüzde bir çok ülkede görev yapmaktadır. GeliĢen 

dünyada ve hızla artan demokrasi bilinci ile birlikte insan hakları kavramı ülkeleri insan 

hakları konusunda yükümlülük altına sokmaktadır. Bu yükümlülükten dolayı bir çok ülke 

bu konu üzerinde önemle durmaktadır. Ġnsan hakları konusuna önem veren ülkeler kendi 

vatandaĢlarının her türlü insanlık onuruna yakıĢmayan eylemlerden dolayı zarar 

görmemesi için gerekli tedbirleri almaktadırlar. Bu tedbirlerden en önemlisi ise Ġnsan 

Hakları Ombudsmanı‟na sahip olmaktır. Ġspanya, Arjantin, Peru, Bolivya, Ekvador, 

Kolombiya ve Portekiz gibi ülkeler birer Ġnsan Hakları Ombudsmanı‟na sahiptirler.
129

 

Ġlk insan hakları ombudsmanı 1975 yılında Portekiz‟de görev yapmaya baĢlamıĢtır. 

Ġnsan hakları açısından Portekiz‟de yaĢanan bu olumlu geliĢmeyi 1980 yılından sonra Latin 

Amerika ülkeleri takip etmiĢtir. Latin Amerika ülkelerinde otoriter rejimlerin yıkılması ile 

birlikte insanların özgürce yaĢayabilmeleri ve doğuĢtan gelen tüm insanlık haklarının 

korunabilmesi için Kolombiya, Panama, Bolivya, Arjantin, Peru ve diğer Latin Amerika 

ülkelerinde insan hakları ombudsmanı görev yapmaya baĢlamıĢtır. Bir çığ gibi hızlı bir 

Ģekilde büyüyen insan hakları ombudsmanı kavramı aynı hızla dünyayı dolaĢmıĢ ve 

1990‟lardan itibaren sosyalist bloğun çökmesi ve soğuk savaĢın bitmesi ile Hırvatistan, 

Slovanya, Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinde de kendisini göstermiĢtir.
130

 

1.6.3 Çocuk Hakları Ombudsmanı 

Çocuklar, yetiĢkin bireylere oranla Ģiddete, haksızlığa ve olumsuz Ģartlara daha fazla 

yakındırlar. Çocukların maruz kaldığı olumsuz durumların baĢlıcaları aile içi Ģiddet, küçük 

yaĢta çalıĢtırılma, dilencilik yaptırılma, suça teĢvik edilme, cinsel istismar ve eğitim 

hakkından yoksun bırakılmadır.
131

Çocukları bu olumsuz durumlardan uzaklaĢtırmak, 

onların hak ve menfaatlerini teminat altına almak için çocuk hakları ombudsmanı 

kurulmuĢtur.
132

 Ġlk çocuk hakları ombudsmanı 1981‟de Norveç‟te kurulmuĢtur.
133

 

Çocuk Hakları Ombudsmanı kurulduğu günden bu yana bir çok ülkede etkin olarak 

görev yapmaktadır. Çocuklardan gelen Ģikayetleri dinlemek, Ģikayete konu olan hususları 
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sürekli gözlem altında tutmak, kapsamlı bir araĢtırma yapmak, çocukların içinde yaĢadığı 

Ģartların daha iyi olması için yetkili organlara tavsiyelerde bulunmak çocuk hakları 

ombudsmanının ilgilendiği konular arasındadır. Ombudsmanın gerekli gördüğü takdirde 

sorumlular hakkında çocuklar adına dava açabilme yetkisi vardır.
134

 

Ġsveç‟te Çocuk Ombudsmanı, alanında uzmanlaĢmıĢ ombudsman birimlerinin en 

önemlilerinden birisidir. Ombudsmanın amacı 18 yaĢından küçüklerin ve gençlerin hak ve 

çıkarları bütün çevrelere karĢı korumaktır. Ġsveç Parlamentosu 01.07.1993 yılında çıkarttığı 

bir yasa ile Çocuk Ombudsmanı‟nı kurmuĢtur. Bu yasa çerçevesinde ombudsman bütün 

çocukların korunması ve bu alanda imzalanan uluslararası sözleĢmelerin uygulamaya 

geçirilmesinden sorumludur. Ombudsman, sürekli olarak çocuk ve gençlerle iletiĢim 

halindedir. Bu amaçla çocukların ombudsmana telefon aracılığı ile kolayca ulaĢabilmeleri 

için özel bir çocuk hattı kurulmuĢtur.
135

 

Norveç bu konuda bir devrim yaratarak çocuk ombudsmanının faydalarını ve 

gerekliliğini tüm dünyaya göstermeyi baĢarmıĢtır. Norveç, çocuk ombudsmanının 

gerekliliğini iki temel madde üzerinden açıklamaktadır. Birincisi, çocuklar kendi haklarını 

arayamayacak kadar güçsüz ve acizdirler; ikincisi ise çocukların aksine yetiĢkinler ise 

kendi haklarını aramaya muktedir ve kamuoyunun oluĢturulmasında söz sahibidirler. Bu 

sebeplerden ötürü çocukların haklarının yasalar çerçevesinde güvence altına alınması 

Ģarttır.
136

 

Norveç‟te çocuk ombudsmanı çocukların sesi olmaktadır. BaĢka bir deyiĢle çocuklar 

adına onların zararına olan konularda yetkili makamları uyaran bir kurumdur. 

Ombudsmanın politik ve finansal açıdan bağımsızlığı söz konusudur. Ombudsmana 

ulaĢmak, özellikle çocuklar açısından, son derece kolaydır. Ombudsman görev yaparken 

gücünü yasalardan almaktadır. Ombudsman sivil toplum, eyalet ve yerel yönetimler ağları 

üzerinden görev yapmaktadır.
137
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Finlandiya da çocuk hakları ombudsmanını benimseyen ilk ülkelerden birisidir. 

Finlandiya‟da çocuk hakları ombudsmanına sözlü ve yazılı bir biçimde baĢvuruda 

bulunabilmektedir.
138

 

Bir ada ülkesi olan Ġrlanda ise çocuk hakları adına yaĢanan geliĢmelere seyirci 

kalmamıĢ; çocukların daha özgür bir ortamda yaĢayabilmeleri için yasalarında çocukların 

lehine değiĢiklikler yapmıĢtır. Bu amaçla, Ġrlanda da Çocuk Ombudsmanı 2002 yılında 

“Çocuklar Ġçin Ombudsman Yasası” adı altında çocukların haklarını koruyabilmek için 

kurulmuĢtur. Ombudsmanın temel görevleri çocukların haklarını koruyup refahlarını 

olması gereken seviyeye çıkartabilmek ve çocukların aileleri, okulları ve kamu kurumları 

hakkındaki Ģikayetlerini dinleyip ciddi bir biçimde değerlendirmektir. Çocuk 

Ombudsmanı, temel görevlerini yerine getirebilmek için okulları, kamu kurumlarını, ıslah 

evlerini ve sağlık kurumlarını sık aralıklarla denetlemektedir. Aileler ile sürekli iletiĢim 

halinde olmaya çaba gösteren çocuk hakları ombudsmanı, çocuk hakları konusunda aileleri 

bilinçlendirmektedir.
139

 

1.6.4 Silahlı Kuvvetler (Askeri) Ombudsmanı 

Ġlk Askeri Ombudsman 31 Nisan 1952 yılında Norveç‟te kurulmuĢtur.
140

Silahlı 

Kuvvetler Ombudsmanı (Askeri Ombudsman) ordu teĢkilatının hiyerarĢik sisteminden 

uzak bir biçimde ve bağımsız olarak görev yapan bir ombudsman türüdür. Askeri 

Ombudsman silahlı kuvvetlerin olumsuz yanlarını ve eksikliklerini tespit etmekte ve bu 

olumsuzlukların düzeltilmesi için Parlamento ve Milli Savunma Bakanlığı‟na önerilerde 

bulunmaktadır. Askeri Ombudsman, savunma politikaları ve yapılacak olan operasyonlar 

hakkında yaptırım uygulayabilecek fikir beyan edemez. SunmuĢ olduğu fikirleri öneri 

niteliğindedir ve hiçbir yaptırım gücü yoktur. Askeri ombudsmanın temel amacı silahlı 

kuvvetler mensuplarının arasında varolan ve yasal zorunluluk gereği silah altına alınmıĢ 

bireylere karĢı yapılan haksızlıkları önlemek ve savunma sektörünün doğru iĢleyiĢini 

sağlamaktır.
141
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Kanada Askeri Ombudsmanı, 1998 yılında Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Milli 

Savunma Bakanlığı‟na açık ve Ģeffaf bir yapının getirilmesi, silahlı kuvvetler 

mensuplarının ve ailelerinin dile getirdiği kaygılarının dikkate alınması ve çözüme 

kavuĢturulması için kurulmuĢtur. Kanada‟da Askeri Ombudsman tarafından kurulduğu 

günden günümüze kadar 14.000‟den fazla baĢvuru iĢleme alınmıĢtır.
142

 

1.6.5 Polis Ombudsmanı 

Polis yaptığı görev gereği savcı ile sürekli iletiĢim halinde olmaktadır. Bu sebepten 

dolayı vatandaĢ tarafından polis hakkında yapılan Ģikayetlerin savcı tarafından bütün 

ayrıntılarıyla ve tarafsız bir biçimde değerlendirilemeyeceği gerekçesi ile Ġngiltere‟de 1976 

yılında savcılık makamından bağımsız bir Polis ġikayetleri Kurulu‟nun kurulmasına karar 

verilmiĢtir. Bu kurul üyeleri polis kökenli oldukları ve çoğu zamanda taraflı davrandıkları 

için güvenilirliğini yitirmesi sonucu yerine 1981 yılında Polis ġikayetleri Otoritesi 

kurulmuĢtur. Bu otoritenin üyeleri polis kökenli kiĢilerden oluĢmamakta ve olayları 

dıĢarıdan tarafsız bir biçimde gözlemleyebilmektedirler.
143

 Kuzey Ġrlanda‟da ise polis 

ombudsmanı yedi yıllık bir süre için Majesteleri tarafından atanmaktadır. Ombudsman 

Adalet Bakanı aracılığı ile Kuzey Ġrlanda Meclisi‟ne karĢı sorumlu çalıĢmaktadır.
144

 

1.6.6 Öğrenci Ombudsmanı 

Öğrenci Ombudsmanı, her eğitim seviyesinde öğrencilerin okuldaki sorunları ile 

ilgilenmektedir. Genellikle üniversite öğrencileri ailelerinden uzakta farklı Ģehirde 

bulundukları için ilk ve orta öğretim öğrencilerine göre daha fazla sorun ile 

karĢılaĢmaktadırlar. Bu sebepten dolayı öğrenci ombudsmanına baĢvurular çoğunlukla bu 

kesimden gelmektedir.
145

 

Bir üniversitede yer alan öğrenci ombudsman ofisi aĢağıdaki konular hakkında dilek, 

Ģikayet ve önerileri kabul etmektedir. BaĢvuruların ana baĢlıkları Ģu Ģekilde 

sıralanabilmektedir: akademik konuları içeren baĢvurular; disiplin iĢlemleri; finansal (burs, 

öğrenim kredisi) yardım problemleri; sağlık hizmetleri ve sigortası; öğrenci 
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organizasyonları; öğrencilere karĢı yapılan haksız uygulamalar; danıĢmanlık hizmetleri; 

mezuniyet sonrası iĢ bulma; sınav sonucunda not verme konusunda yaĢanan sıkıntılar; 

öğretim üyesi ve öğrenci arasında yaĢanan sorunlar; öğrenci teĢvik politikaları; yurt ve 

barınma sorunları; fiyatlar (kantin, yurt, yol ücreti) ve para cezaları ile ilgili sorunlar; 

Ģikayet prosedürleri ve politikaları; üniversite kayıtlarında yaĢanan sorunlar; üniversiteye 

ulaĢım hizmetlerinde yaĢanan aksaklıklar ile ilgili konulardır.
146

 

Ombudsman, üniversite yönetmeliklerinden kaynaklanan sorunların çözümünde 

üniversite yönetimi ve öğrenciler arasında bir arabulucu gibi görev yapmaktadır. Bu 

arabulucuk görevi sırasında ombudsman, öğrenciler ve akademik personel ile sürekli  

iletiĢim ve iĢbirliği içerisindedir. Üniversite ombudsmanlarının bir akademisyenin 

akademik çalıĢması hakkında yorum yapma yetkisi yoktur. Aynı Ģekilde akademik eser 

niteliği taĢıyan çalıĢmaların içeriği hakkında da yorum yapamazlar.
147

 

1.6.7 Tüketici Ombudsmanı 

Ombudsman Kurumu‟nun anavatanı olarak sayılan Ġsveç, kendi vatandaĢının daha 

özgür ve adaletli bir ortamda yaĢayabilmesi için Tüketici Ombudsmanı‟nı anayasal olarak 

güvence altına alıp kamu yönetimi sistemine uyarlayan ilk ülkedir.
148

Bu amaç 

doğrultusunda Tüketici Ombudsmanı 1971 yılında Ġsveç‟te göreve baĢlamıĢ ve 

tüketicilerin Pazarlama Yasası ve Adil Olmayan SözleĢmeler Yasası‟ndaki tüketici 

haklarını korumakla görevlendirilmiĢtir. Ombudsmanın temel amacı tüketicinin kusurlu 

mal ve hatalı hizmet sunumlarından kaynaklanan kayıplarını önlemektir. Ayrıca tüketiciyi 

yanlıĢ bilgilendiren ve aldatmacaya yönelik  reklamlara karĢı da tüketicinin korunması esas 

alınmıĢtır. Ticari pazarlamaya iliĢkin uygulamalar tüketicinin alayhine olabilecek 

durumları ortaya çıkartması durumunda bu iĢlemler yasaklanmaktadır.  
149

  

Tüketici Ombudsmanı tüketicinin haklarını korurken ticaret mahkemlerinin de 

yükünü hafifletmektedir. Tüketici tarafından kendisine ulaĢan bir Ģikayet üzerine Tüketici 

Ombudsmanı‟nın ilk giriĢimi satıcı ve tüketiciyi ortak bir paydada buluĢturup 

uzlaĢmalarını ve hatalı pazarlama tekniklerinin gönüllü olarak terkedilmesini sağlamaktır. 
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Bu giriĢimden baĢarı elde edilemezse konu firmanının bağlı olduğu meslek kuruluĢlarına 

taĢınmaktadır. Sorun burada da çözülemezse, Ombudsman konuyu Pazarlama Mahkemesi 

adı altında kurulmuĢ özel bir yargı makamına götürmektedir.
150

 Ombudsman, kendisine 

gelen Ģikayeti haklı bulursa kusurlu mal satan veya tüketiciye hakkaniyete aykırı olan 

sözleĢmeler imzalatan Ģirkete önerilerde bulunarak tüketicinin hakkını korumaya 

çalıĢmaktadır. Ombudsmanın sunduğu öneriler Ģirket tarafından dikkate alınmadığı 

takdirde tüketici adına Ticaret Mahkemesine baĢvurarak Ģirket hakkında soruĢturma 

açılmasını istemektedir. Tüketici Ombudsmanı, yılda yaklaĢık 2000-2500 arasında Ģikayeti 

değerlendirmeye almaktadır.
151

  

1.6.8 Basın Ombudsmanı 

Basın ombudsmanı, gazete okurlarının, görsel veya iĢitsel medya takipçilerinin 

haksızlık, doğruluğu kesin olmayan haberler ve uygun olmayan haber yayın süresi 

hakkındaki Ģikayetlerini kabul eden ve ilgili yayın kuruluĢlarına önerilerde bulunan bir 

ombudsman türüdür.
152

 

Basın Ombudsmanı ilk olarak 1913 yılında “New York World” gazetesinde bir 

okuyucunun basın yönündeki sıkıntılarının değerlendirmeye alınmasıyla baĢlamıĢtır. 

Ardından okuyuculara karĢı bu hassasiyet 1920 yılında Michigan‟daki “Detroit News” ve 

daha organize bir Ģekilde Tokyo‟daki “Asahi Shimbun” gazeteleri tarafından 

benimsenmiĢtir. Basın Ombudsmanı‟nın yasal olarak göreve baĢlama tarihi ise 1967 

yılıdır. Ombudsman okuyucular ve gazeteciler arasındaki iliĢkileri düzenlemek üzere 

göreve getirilmiĢtir.
153

 

Dünya uygulamalarına baktığımız zaman genel olarak Basın Ombudsmanı‟nın yazılı 

veya görsel basın kuruluĢlarında görev yapmasının temel amaçlarını Ģu Ģekilde sıralamak 

mümkündür: Yayımlanan haberlerin doğruluk ve güvenilirliğini arttırmak; görev yaptığı 

haber kuruluĢunun inandırıcı olmasını sağlayarak okuyucu veya seyircilerin güvenini 

kazanıp daha çok  ilgiyi arttırmak; haber yapımcılarını halkın kaygıları konusunda 
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bilgilendirmek; halktan gelen Ģikayet ve taleplerin çözümü için yayıncılara, editörlere ve 

haber müdürlerine zaman kazandırmak; avukat vasıtası ile mahkemeye gidilebilecek ve bu 

yüzden masraflı olabilecek Ģikayetleri mahkemeye gitmeden çözümleyebilmektir.
154

 

Ombudsmanlar sadece yazılı basında değil aynı zamanda görsel basında da görev 

yapmaktadırlar. Fransa‟da kamu radyo ve televizyonları 1998 yılından itibaren bünyesinde 

çalıĢtırılmak üzere ombudsmanlara yer vermiĢtir. Ombudsman görev yaptığı “Le Monde” 

gazetesinde baĢ editörden tamamen bağımsız olmakla birlikte sadece kendisini atayan 

yönetici müdüre karĢı sorumludur. Ombudsman haftalık olarak kendisine ayrılan bölümde 

tartıĢılacak olan konuyu belirlemektedir. Ombudsmanın izni olmadan bu bölüm 

değiĢtirilememekte veya yayından kaldırılamamaktadır.
155

 

Ġsveç basın ombudsmanı 1969 yılında kurulmuĢtur. Okuyucuların basın hakkındaki 

Ģikâyetlerini yöneltebildikleri bir kurum olma özelliğini taĢımaktadır. Ombudsmana 

yapılan baĢvurular tamamen ücretsizdir. Ombudsman basın kuruluĢu adına görev 

yapmaktadır ve hükümet ile hiçbir bağı yoktur. Basın ombudsmanı ve yardımcıları 

Parlamento Ombudsmanı, Ġsveç Barolar Birliği BaĢkanı ve Ġsveç Basın Konseyi 

temsilcilerinden oluĢan üç kiĢilik bir komisyon tarafından seçilerek göreve getirilmekte ve 

maaĢı Ġsveç Yayıncılar Derneği tarafından üye gazetecilerin ödediği aidatlardan elde edilen 

gelirlerden ödenmektedir.
156

 

1.6.9 Sağlık Ombudsmanı 

Ġngiltere‟de “Hasta Ombudsmanı” veya daha resmi bir ifade ile “Sağlık Hizmetleri 

Komiseri” 1973 yılında hasta haklarını korumak, sağlık kuruluĢları ve hizmetleri hakkında  

gelen Ģikayetleri dinlemek için kurulmuĢtur. Sağlık Hizmetleri Komiseri Ġngiltere, Ġskoçya 

ve Galler‟de görev yapmaktadır.
157

Sağlık Ombudsmanı‟nın göreve baĢlaması ile devlet 

hastanelerinin ve diğer özel sağlık kuruluĢlarının vatandaĢa olan yaklaĢımı, hizmet kalitesi 

ve hastane Ģartlarında gözle görülür bir değiĢme gerçekleĢmiĢtir.
158
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Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı‟na baĢvuru tamamen ücretsiz yapılmaktadır. 

Ombudsman sağlık kuruluĢlarında yaĢanan olumsuzlukları, kötü yönetimi, hasta haklarına 

aykırı durumları incelemektedir. Sağlık kurumlarındaki kötü yönetim Ģekilleri hastaya 

karĢı nezaketsiz davranmak, hastayı yetersiz veya yanlıĢ biçimde bilgilendirmek, hastalar 

arasında ayrımcılık yapmak ve yanlıĢ teĢhis sonucu hastayı mağdur durumda 

bırakmaktır.
159

 

Ġngiltere yasalarına göre Yerel Yönetimler Ombudsmanı‟nın görev alanına giren 

Sağlık Bakanlığı, Galler Bürosu, Ġskoçya ĠçiĢleri ve Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık 

Hizmetleri Yürütme Kurulu ve Toplumsal Hizmetler gibi Ģikayete konu olabilecek kurum 

ve kuruluĢların hakkındaki Ģikayetler sağlık ombudsmanının görev alanına girmemektedir. 

Bu tür konulara Yerel Yönetim Ombudsmanı bakmaktadır. Sağlık Ombudsmanı‟na 

baĢvurunun ilk Ģartı bütün idari baĢvuru yollarının tüketilmiĢ olmasıdır. Ombudsmana 

baĢvuru yapma süresi olayın gerçekleĢtiği tarihten itibaren bir senedir. Bu süreyi dolduran 

konu hakkında herhangi bir baĢvuru yapılamaz. ġikayetçinin baĢvurusu üzerine olay 

hakkında bir rapor hazırlanır ve bir nüshası baĢvuru sahibine teslim edilerek diğer nüshası 

Ģikayette adı geçen kuruma gönderilir. Ombudsman Ģikayet üzerine ilk olarak bir ön 

inceleme baĢlatır ve olayla ilgili bilgi ve belgeleri ilgili sağlık kurumundan talep eder. 

Gerek gördüğü takdirde bilir kiĢi eĢliğinde olayı yerinde inceler. Sağlık Ombudsmanı 

Ģikayeti haklı bulduğu takdirde haksız eylemlerin düzeltilmesi veya geri alınması için 

sağlık kurumuna önerilerde bulunur. Ombudsman sağlık kurumuna baĢvuru sahibinin 

zararının karĢılanması için herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Yalnızca sağlık 

hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için önerilerde bulunabilir.
160

 

1.6.10 Yerel Yönetim Ombudsmanı 

Günümüzde merkezi yönetimden yerel yönetimlere doğru bir yetki devri dönemi 

yaĢanmaktadır. Merkezi yönetim yerel halkı ilgilendiren konularda daha serbest karar 

alınabilmesi için yetkilerinin bir kısmını yerel yönetimlere devretmektedir. Yerel 

yönetimlerin kendilerine sağlanan bu serbestlik çerçevesinde yerel halkın özgürlüklerini 

kısıtlamaması ve haksız uygulamalardan kaçınması için bir yerel yönetim ombudsmanına 

ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan kaynaklanan sebeplerden dolayı ilk olarak 1974 yılında 
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Ġngiltere‟de yerel halkın sorunları ile ilgilenmek için bir Yerel Yönetim Ombudsmanı 

kurulmuĢtur. Mahalli Ġdareler Yasası‟nın 23. Maddesine göre bir komisyon yerel yönetim 

ombudsmanı olarak görev yapmaktadır. Bu amaçla Ġngiltere‟de üç, Galler‟de bir ve 

Ġskoçya‟da bir yerel yönetim ombudsmanı kurulmuĢtur.
161

 

Yerel yönetimlerin iĢlemlerinin büyük bir kısmı meclis kararlarına istinaden 

gerçekleĢtirilmekte ve vatandaĢların sorunlarıda bu uygulamalardan kaynaklanmaktadır. 

Yerel meclislerin karar alma yetkisinin merkezi yönetim parlamentosunun yasa yapma 

yetkisi ile hiçbir iliĢkisi yoktur. Yerel yönetim ombudsmanlarının yerel meclis kararlarının 

niteliği üzerinde herhangi bir denetim yetkisi yoktur. Bu sebepten dolayı yerel yönetim 

ombudsmanları sadece alınan kararların uygulanmasında haksızlık yapılıp yapılmadığını 

denetleyen basit bir denetçi konumuna gelir ki bu da istenmeyen bir durumdur.
162

 

Yerel yönetim ombudsmanları, yerel meclislerin aldığı kararların adil bir biçimde 

uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere atanmıĢ kiĢiler değildirler. Yerel meclislerin 

yönetimle ilgili kararları da dahil olmak üzere yerel yönetimlerin her türlü iĢlemlerini hem 

alınan karara belli bir değer kazandırmak hem de adalet yönünden denetlemek üzere 

oluĢturulmuĢ ombudsmanlardır.
163

Daha geniĢ bir anlatım tarzı ile Yerel Yönetim 

Ombudsmanları yerel yönetimlerin kötü yönetiminden ve eylemlerinden kaynaklanan 

sorunları çözümlemek, yerel halkı yönetime karĢı korumak ve yerel yönetimlerin daha iyi 

iĢlemesi amacıyla önerilerde bulunmak için görev yapmaktadırlar.
164

 

Yerel yönetim ombudsmanı yerel yöneticilerin haksız ve adaletsiz yönetim 

biçimlerinden kaynaklanan sorunların çözümü ile ilgilenmektedir. Ombudsman incelediği 

konu hakkında Ģikayetçiyi haklı bulduğu takdirde gerekli önlemleri alması için haksızlığın 

kaynağı olan yerel yönetim birimine öneriler sunmaktadır. Yerel yönetim birimindeki 

yöneticiler ise ombudsmanın önerisini dikkate almak ve haksızlığın giderilmesi için gerekli 

olan tedbirleri almakla mükelleftirler. Bütün tedbirleri aldıktan sonra ombudsmana dönüĢ 

yaparak uygulamaları hakkında bilgi vermek zorundadırlar.
165
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2. Farklı Ülkelerde Ombudsman Kurumu Uygulamaları 

1713 yılında Ġsveç‟te temelleri atılan ve 1809 yılında ise Ġsveç Anayasası‟na girerek 

Anayasal güvenceye kavuĢan Ombudsman kurumu Ġskandinav topraklarında doğmuĢ bir 

kurumdur. Bu sebepten dolayı kurumun temel özellikleri Ġskandinav ülkelerine göre 

ĢekillenmiĢtir. Zaman ilerledikçe insan haklarına saygıyı ön planda tutan, farklı kültüre, 

sosyal ve siyasi yapıya sahip ülkelerde ombudsman kurumunu kendi kamu yönetimi 

sistemlerine dahil etmiĢlerdir. Temel özellikleri değiĢmemekle birlikte her ülke kendi 

sistemine ve ihtiyacına göre kurumu ĢekillendirmiĢtir.
166

 Bu bölümde Ġsveç kökenli olan 

ombudsman kurumunun farklı ülkelerde uygulama biçimleri incelenmiĢtir. 

Ombudsman Kurumu günümüzde 100 civarında ülkede etkin bir biçimde görev 

yapmaktadır.
167

 Tablo 1‟de kuruluĢ tarihlerine göre ombudsman kurumuna sahip olan belli 

baĢlı ülkeler gösterilmiĢtir. (Bkz. Tablo 1) 
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Tablo 1: KuruluĢ Tarihlerine Göre Ombudsman Kurumuna Sahip Olan Ülkeler 

 

YIL ÜLKE YIL ÜLKE YIL ÜLKE 

1809 ĠSVEÇ 1980 GANA 1996 
KUZEY KIBRIS TÜRK 

CUMHURĠYETĠ 

1919 FĠNLANDĠYA 1981 ĠRLANDA 1996 GÜNEY AFRĠKA 

1938 ESTONYA 1981 HOLLANDA 1996 LETONYA 

1952 NORVEÇ 1981 ĠSPANYA 1997 GAMBĠYA 

1955 DANĠMARKA 1983 PAKĠSTAN 1997 UKRAYNA 

1959 ALMANYA 1985 GUATEMALA 1997 EKVADOR 

1962 YENĠ ZELANDA 1987 POLONYA 1997 YUNANĠSTAN 

1962 NORVEÇ 1989 HONH KONG 1997 MAKEDONYA 

1966 TANZANYA 1990 NAMIBIA (NAMIBYA) 1997 RUSYA 

1966 ARIZONA (ABD) 1990 NEPAL 1997 MOLDOVA 

1967 ĠNGĠLTERE 1991 EL SALVADOR 1997 ĠZLANDA 

1969 KUZEY ĠRLANDA 1991 GÜNEY KIBRIS 1998 ARNAVUTLIK 

1969 HAVAI (ABD) 1991 ROMANYA 1998 ANDORRA 

1970 KANADA 1991 PORTEKĠZ 1998 BULGARĠSTAN 

1971 AVUSTRALYA 1991 SLOVENYA 1999 TAYLAND 

1971 ĠSRAĠL 1992 MEKSĠKA 1999 JAMAICA 

1972 LOWA (ABD) 1992 KOSTA RĠKA 2000 KOSOVA 

1973 FRANSA 1992 HIRVATĠSTAN 2001 AZERBAYCAN 

1973 HĠNDĠSTAN 1992 LĠTVANYA 2001 SLOVAKYA 

1973 ZAMBĠYA 1993 PERU 2003 ERMENSĠTAN 

1974 ĠTALYA 1993 MACARĠSTAN 2003 LÜKSEMBURG 
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1975 PAPUA YENĠ GĠNE 1994 ARJANTĠN 2003 SIRBĠSTAN ve KARADAĞ 

1976 
TRINIDAD ve 

TOBAGO 
1994 BURKĠNA FASO 2004 BERMUDA 

1977 AVUSTURYA 1995 
AVRUPA BĠRLĠĞĠ 

OMBUDSMANI* 
2006 ÇEK CUMHURĠYETĠ 

1978 PORTO RĠKO 1995 MALTA 2009 ÜRDÜN 

1978 JAMAICA 1995 BOTSWANA 2011 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ 

1978 TASMANIA 1995 BELÇĠKA   

1979 FĠLĠPĠNLER 1995 BOSNA HERSEK   

1979 KOLOMBĠYA 1995 ÖZBEKĠSTAN   

1980 BARBADOS 1996 GÜRCĠSTAN   

 

Kaynak: Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye’deki Tartışmalar, Seçkin Yayıncılık, 

Ġstanbul 2010, s. 34; Hasan Tahsin Fendoğlu, Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık), Yetkin Yayınları, Ankara 

2011, s. 108; Victor J. Pickl, “Ombudsman ve Yönetimde Reform”, (çev. Turgay Ergun), Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt:19, Sayı:4, 1986, s. 41. Adı geçen kaynakçaların yanısıra aĢağıdaki kaynakçalar kullanılarak 

tablo tarafımızdan geliĢtirilmiĢtir. 

International Ombudsman Institute, < http://www.theioi.org/>(28.01.2012);  

Jordanian Ombudsman Bureau, <http://www.rolpjo.com/component/21>(28.01.2012);  

Romania People's Advocate, 

<http://www.anticorruption.bg/ombudsman/eng/eucountries/romania.htm>(28.01.2012);  

General presentation, <http://www.ombudsman.md/en/general/>(28.01.2012);  

Organic Law of Georgia on the Public Defender of Georgia, 

 <http://www.ombudsman.ge/index.php?page=777&lang=1&n=7>(28.01.2012);  

General Information on the People‟s Advocate Institution (Ombudsman), 

<http://www.avokatipopullit.gov.al/English/About.htm>(28.01.2012);  

Human Rights Defender of The Republic of Armenia, 

<http://www.ombuds.am/en/library/browse/page/103>(28.01.2012);  

History of the institution of the Chancellor of Justice, 

<http://oiguskantsler.ee/en/history-of-the-institution-of-the-chancellor-of-justice>(28.01.2012); 

History of the institution in Slovenia, 

<http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/zgodovina-institucije/?L=6>(28.01.2012); 

The Constitutional Law of Azerbaijan Republic «on The Comissioner for Human Rights (Ombudsman) of 

the Republic of Azerbaijan, <http://www.ombudsman.gov.az/view.php?lang=en&menu=9>(28.01.2012). 

*Avrupa Birliği Ombudsmanı baĢlı baĢına bir ombudsman kurumudur. Avrupa Birliği‟ne üye olan ülkelerin 

sahip olduğu ombudsman kurumları ile Avrupa Birliği Ombudsmanı birbiri ile karıĢtırılmaması 

gerekmektedir. 
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Ombudsman Kurumu‟nun farklı kültür, sosyal ve siyasi yapılardaki uygulanma 

biçimlerini incelemek kurumun önemini ve geleceğini anlayabilmek için bir zorunluluk 

teĢkil etmektedir.  

Ġncelemede ombudsman kurumunun temellerini atan ve kurum hakkında öne çıkmayı 

baĢaran ülkeler temel alınmıĢtır. AĢağıda ilk olarak Ġskandinav ülkeleri incelenmiĢ ve 

ardından kurumu kendi kamu yönetimi yapısına baĢarılı bir biçimde uyarlayan ülkeler 

konu edilmiĢtir. Akademik düzeyde incelemeye yetecek kadar literatüre rastlanmadığından 

dolayı Asya, Uzak Doğu ve Afrika ombudsman uygulamaları incelenmemiĢtir. 

2.1 Ġsveç 

Ombudsman Kurumu‟nun Anayasal bir kurum olarak ilk defa ortaya çıktığı ülke 

Ġsveç‟tir. 1713‟ten önce Ġsveç‟te ve ona bağlı olan Finlandiya‟da Adalet ġansölyesi Ofisi 

niteliğinde kurumlar mevcuttu. 1713‟te Yüksek Savcılık (Högste Ombudsmannen) adı 

altında kurulan makam 1719‟da çıkarılan bir kararname ile Adalet ġansölyesi 

(Justitiekansler) adını aldı. Adının değiĢmesi kurumun görevinde herhangi bir değiĢikliğe 

sebep olmadı. Kurum devlet yönetimini hukuki açıdan denetlemekteydi. 1974 yılında 

kabul edilen yeni Ġsveç Anayasası ile 1809 tarihli Anayasa tam 165 yıl sonra yürürlükten 

kaldırılarak yeni Anayasa ile vatandaĢların kiĢisel hakları ve özgürlüklerinde daha fazla 

güvence getirilmiĢtir. Ombudsmanlığın kuruluĢ tarihinden 1915 yılına kadar Ġsveç‟te sivil 

ve askeri konularla tek ombudsman ilgilenmiĢtir. Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra sadece 

askeri iĢlerle ilgilenecek bir diğer ombudsmana ihtiyaç duyulmuĢtur.
168

 

Askeri Ombudsman 1915 ile 1968 yılları arasında görev yapmıĢ ve 1968 yılında 

Askeri Ombudsman‟ın görevine son verilerek bu görev birden fazla ombudsmandan oluĢan 

bir kurumun inceleme alanına devredilmiĢtir. Bu sayede ombudsmanların adedi üçe 

çıkarılmıĢtır. 1967 yılının Mart ayında yapılan bir düzenleme ile ombudsmana iki yardımcı 

personelin seçilmesi kabul edilmiĢtir. 1975 yılında Ġsveç‟te görev yapan Parlamento 

Ombudsmanı sayısı 4‟e çıkarılmıĢ; 1986 yılında ise yaĢanan tartıĢmalar sonucu heyet 

sistemi dağıtılarak her ombudsmana ayrı görev alanı tahsis ediĢmiĢtir.
169
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2.1.1 Ġsveç Ombudsmanı’nın Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Ġsveç‟te Parlamento Ombudsman‟ı dört yıl için Ġsveç Parlamentosu (Riksdag) genel 

kurulunda açık oyla seçilmektedir. Ombudsmanın tekrar seçilme hakkı vardır. Ombudsman 

adayları, parti gruplarından oluĢan bir heyet tarafından belirlenmektedir. Yardımcı 

Ombudsman seçiminde de aynı yöntem izlenmektedir. Yardımcı Ombudsman, 

Ombudsman‟a değil Parlamentoya karĢı sorumludur.
170

 

Ġsveç Anayasası‟na göre Parlamento tarafından ombudsman olarak atanacak kiĢinin 

hukuk kökenli ve toplum tarafından saygı gören bir kiĢiliğe sahip olması önem 

taĢımaktadır. Bunun yanında, seçilecek olan ombudsmanın hukuk kökenli olması gibi 

zorunluluk yoktur. Her vatandaĢ, hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmadan, kadın veya erkek 

ombudsman görevi için aday gösterilebilmektedir. Günümüze kadar seçilen ombudsmanlar 

siyasi olarak tarafsız olan, parlamento üyeliği bulunmayan, toplum tarafından tanınan ve 

saygı gören, hukukçu kimliğine sahip olan kiĢilerden seçilmiĢlerdir. Seçilen 

ombudsmanların tarafsız, hukuka saygılı, görevine sıkıca bağlı olan ve görevi dolayısıyla 

hiçbir kurumun baskısından çekinmecek kiĢiler olması önem taĢımaktadır.
171

 

Ġsveç Parlamentosu, BaĢ Parlamento Ombudsmanı ve üç Parlamento Ombudsmanı 

olmak üzere dört Parlamento Ombudsmanı seçmektedir. BaĢ Parlamento Ombudsmanı, 

ombudsmanlar ofisinin idari yönden en yetkili kiĢisidir ve yapılan faaliyetlerin baĢ 

sorumlusudur. BaĢ Parlamento Ombudsmanı diğer üç Parlamento Ombudsmanı‟ndan ayrı 

olarak seçilmektedir.
172

 

Ġsveç‟te Ombudsman parlamentoya ve hükümete karĢı tam bir bağımsızlık içerisinde 

görev yapmaktadır. Parlamento, ombudsmana emir ve talimat veremeyeceği gibi onu 

görevi dahilindede yönlendiremez. Parlamento ombudsmanın incelemeleri sonucunda 

aldığı kararlara etki edecek faaliyetlerde bulunamamaktadır. Görev süresi dolmadan 

görevini ihmal, tarafsız davranmama, güven verecek niteliklerini kaybetme gibi 
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sebeplerden dolayı ombudsmanın yıllık raporlarını inceleyen komitenin isteği üzerine 

parlamento tarafından görevinden alınabilmesi mümkündür.
173

 

2.1.2 Ġsveç Ombudsmanı’nın Görev Alanı ve Yetkileri 

Ġsveç Ombudsmanı‟nın denetim alanı son derece geniĢtir. Ombudsman, bütün kamu 

kurumlarını denetlemekle yetkilidir. Ġsveç‟te görev yapan dört ombudsmanın ayrı ayrı 

görev alanları bulunmakla birlikle isteyen ombudsman diğer ombudsmanın görev alanına 

giren konuları da araĢtırmakta serbesttir. Bu konuda kesin sınırlar çizilmemiĢtir.
174

 

Ġsveç Ombudsmanı‟nın görev alanı bütün kamu kurumlarını, kamu personelini, 

belediyeleri, belediye personelini, adliye mahkemelerini ve idari mahkemelerini 

kapsamaktadır. Ombudsmanın mahkemeleri denetlemesindeki temel amaç dava sürelerinin 

gereksiz yere uzamasına engel olmaktır. Ġsveç Ombudsmanı‟nın, Ġsveç kilisesini, 

piskoposları, rahipleri ve diğer kilise personellerini, silahlı kuvvetlerin üst düzey 

yöneticilerini, kamu otoritesinin iznine bağlı olan randevuları ve atama kayıtlarını tutan 

kiĢileri, devletin sahip olduğu kamu otoritesini kullanan Ģirketleri denetleme yetkisi de 

vardır.
175

 

 Bunun yanında Ġsveç Ombudsmanı bazı alanlarda denetleme yapamamaktadır. Ġsveç 

Ombudsmanı; Parlamento üyelerini, Parlamento‟nun idari ve temyiz birimlerinin üyelerini, 

Seçim Ġnceleme Komitesi (Election Review Committee) ve Parlamento Genel Sekreterliği 

(Secretary General of the Parliament) üyelerini, Ġsveç Merkez Bankası Yönetim Kurulu 

yönetici ve yönetici yardımcılarını, Milli Borç Ofisi (National Debt Office) Yönetim 

Kurulunu, komisyon üyelerini ve baĢ kontrolörünü, kabine bakanlarını, belediye konseyi 

üyelerini, baĢsavcıyı, ombudsman kurumunda görev yapan fakat bağımsız yetkilerle 

donatılmamıĢ alt bürokratları (Ombudsman bu bürokratlar hakkında yeterli bulduğu 

takdirde harekete geçebilir) ve kendisinden baĢka bir ombudsmanı denetlemeye yetkisi 

yoktur.
176

 

Ġsveç‟te Ombudsmana en çok Ģikayet edilen kamu kurumları; polis teĢkilatı, 

cezaevleri, mahkemeler, maliye ve sağlık kurumları olarak dikkat çekmektedir. 

Ombudsman Ģikayete konu olan kamu personeli veya kurumu hakkında dava açabilmekte 
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ve gerektiğinde soruĢturma baĢlatabilmektedir. Denetlemeleri sırasında kamu kurumlarına 

ait olan bütün gizli belgeleri inceleme yetkisi vardır. Bütün kamu personeli, ombudsmana 

karĢı, sorduğu sorular hakkında bilgi vermekle mükelleftir. Ombudsman kesinlikle yargıç 

rolünü üstlenememekte ve yargı kararlarını değiĢtirememektedir. Yargıya müdahale etme 

yetkisi bulunmamaktadır.
177

 

2.1.3 Ġsveç Ombudsmanı’na BaĢvuru ġekli 

Ġsveç‟te Parlamento Ombudsmanı‟na yapılacak baĢvurularda herhangi Ģekil Ģartı 

aranmamaktadır. Her vatandaĢ sözlü veya yazılı biçimde ombudsmana baĢvuruda 

bulunabilmektedir. Fakat sözlü yapılan baĢvuruların baĢvuru niteliği taĢıması için yazılı 

dilekçe haline getirilmesi gerekmektedir. ġikayete konu olan sorun hakkında delil ve 

benzeri türden evraklar varsa bu da baĢvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. Ġsveç‟te 

Parlamento Ombudsmanı‟na baĢvuru yapabilmek için Ġsveç vatandaĢı olmak zorunlu 

değildir. Tüzel kiĢiliğe sahip kuruluĢlar, meydana gelen olaydan doğrudan etkilenmeyen 

kiĢiler, hapishane veya akıl hastanesinde bulunan kiĢiler de ombudsmana baĢvuruda 

bulunabilmektedirler. BaĢvurular tamamen ücretsizdir ve baĢvuru sahibinden hiçbir isim 

altında (harç, masraf vs.) ücret talep edilmemektedir. Yalnızca, baĢvuru sırasında baĢvuru 

sahibinin ve Ģikayetçi olduğu kurumun adı belirtilmiyorsa Ģikayet değerlendirmeye 

alınmamaktadır. Ombudsmana baĢvuruda bulunmadan önce Ģikayette adı geçen ve soruna 

sebep olan idari kuruma baĢvuru yapma zorunluluğu yoktur.
178

 

2.1.4 Ġsveç’te Bulunan Ombudsman Türleri 

Ġsveç‟te 2009 yılında dört ombudsman tek bir ombudsman çatısı altında 

birleĢtirilmiĢtir. Fırsat EĢitliliği Ombudsmanı, Etnik Ayrıma KarĢı Ombudsman, Engelliler 

Ombudsmanı ve Cinsel Azınlıklar Ombudsmanları‟nın yerini Ayrımcılık Ombudsmanı 

almıĢtır.
179

 Konunun daha iyi anlaĢılması açısından daha önce ayrı bir biçimde faaliyet 

gösteren ve önem derecesi yüksek olan ombudsman türleri aĢağıda ayrı olarak 

incelenmiĢtir. 
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Rekabet Ombudsmanı: Ġsveç‟te 1954 yılında Rekabet Ombudsman Ofisi kurulmuĢtur. Ofis, 

30 kiĢilik memur kadrosu ile 1982 tarihli rekabet yasası gereği görev yapmaktadır. Rekabet 

Ombudsmanı piyasada rekabete zarar verebilecek uygulamaları tespit ettikten sonra 

incelemelerine baĢlamaktadır. Rekabet Ombudsmanı incelemeleri sonucunda herhangi bir 

sonuca ulaĢamazsa sorunu Piyasa Mahkemesine taĢıyabilmektedir. Piyasa Mahkemesi 

hukukçulardan, ekonomistlerden, ticaret dünyası ve tüketici temsilcilerinden oluĢan özel 

bir mahkemedir.
180

 

Tüketici Ombudsmanı: Tüketici Ombudsmanı‟nı ilk olarak faaliyete geçiren ülke Ġsveç‟tir. 

Tüketici Ombudsmanı, vatandaĢlarını örgütlenmiĢ ticari kuruluĢlara karĢı korumak için 

1971 yılında “Piyasa Yasası ve Adaletsiz AnlaĢma Hükümleri Yasası” çerçevesinde 

yürürlüğe girmiĢtir. Piyasa Yasası hizmet satan firmalara ve tüccarlara uygulanmaktadır. 

Fikir ilanları ise “Basın Özgürlüğü Yasası” ile güvence altına alınmıĢlardır. Bu yasa 

tüketici ve tüccarların kandırılma olasılıklarına karĢı çıkartılmıĢ bir yasadır. Tüketici 

Ombudsmanı tehlikeli ürünler, adaletsiz hükümler ve piyasa uygulamaları hakkında Piyasa 

Mahkemesinde dava açabilmektedir.
181

 

Tüketici Ombudsmanı‟nın diğer ombudsmanlardan farkı, doğrudan hükümet 

tarafından göreve getirilmesidir. Ombudsmanın temel görevi ülkede tüketicileri korumak 

için çıkarılan iki adet yasanın takipçiliğini yapmak ve uygulanmasını sağlamaktır. Tüketici 

Ombudsmanı, tüketici ve satıcı arasında meydana gelen anlaĢmazlığı çözmek için ilk 

olarak tarafları uzlaĢtırma yöntemine baĢvurmaktadır. Ombudsman, bu giriĢiminden baĢarı 

elde edemezse sorunu satıcının bağlı olduğu meslek odalarına taĢır ve sorunun burada 

çözülmesi için önerilerde bulunmaktadır.
182

 ġikayet sahipleri ombudsmana hiçbir Ģekil 

Ģartı aranmadan baĢvuru yapabilmektedirler.
183

 

Eşit Fırsatlar Ombudsmanı: Ġsveç 2008 yılında cinsiyet eĢitliği konusunda Küresel 

Cinsiyet EĢitsizliği Raporu ile öne çıkan bir ülkedir. Ġsveç bu giriĢimlerinin temellerini 

1980 yılında EĢit Fırsatlar Ombudsmanı‟nı kurarak atmıĢtır. Aynı yıl iĢ yaĢantısında kadın 

erkek ayrımını ortadan kaldıran “ĠĢte Kadın-Erkek Yasası” yürülüğe girmiĢtir. ĠĢ yerinde 

cinsiyetinden dolayı ayrıma uğrama, eĢit Ģartlar altında çalıĢtığı halde eĢit ücret alamama, 
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devlet kurumlarında cinsiyet ayrımı sonucu tayinlerde farklı uygulamalara maruz kalma 

sorunları EĢit Fırsatlar Ombudsmanı‟nın çalıĢma alanına girmektedir.
184

 

Ayrımcılık Ombudsmanı: 2009 yılında Ayrımcılık Ombudsmanı kurularak bazı 

ombudsman türlerinin faaliyet alanına son verilmiĢtir. Temelde aynı hakları savunan 

ombudsman türlerinin aynı çatı altında birleĢtirilmesi ombudsmanın daha etkin bir biçimde 

görev yapmasının önünü açmaktadır. Ayrımcılık bir bireye diğerlerine oranla olumlu veya 

olumsuz yönden farklı davranmak anlamına gelmektedir. Günümüzde ayrımcılığın kabul 

gören anlamı ise olumsuz yönden farklı davranmaktır. Ayrımcılık Ombudsmanı bireylerin 

maruz kaldığı ayrımcılıkla ilgilenmektedir. Ayrımcılık toplumun her kesiminde 

görülebilmektedir. Bir eylemin ayrımcılık olarak değerlendirilebilmesi için bazı Ģartlara ve 

özelliklere sahip olması gerekmektedir. Cinsiyet, Etnik Köken, Dini inanç, Cinsel Tercih 

ve YaĢ konularında ayrımcılık yapılması söz konusu olabilmektedir.
185

 

2.2 Finlandiya 

Finlandiya 1809 yılına kadar Ġsveç Krallığı‟nın bir parçası olarak dünyadaki yerini 

korumakla birlikte 1809 yılında Rus Ġmparatorluğu‟na bağlı otonom bir bölge haline 

gelmiĢ; 1917 yılında BolĢevik Ġhtilali sırasında bağımsızlığını kazanmıĢtır. Bağımsızlığını 

ilan etttikten sonra yaĢanan iç savaĢtan kurtulup 1919 yılında demokratik temellere 

dayanan anayasayı kabul ederek dünya devletleri arasındaki yerini almıĢtır. Günümüzde 

Finlandiya özgürlükler ve halkın yönetime katılımı konusunda ileri bir düzeydedir.
186

 

Finlandiya‟da 1919 Anayasası ile “Parlamento Ombudsmanı Yasası” çerçevesinde 

Parlamento Ombudsmanı göreve getirilmiĢtir.
187

Ġsveç‟ten sonra ilk olarak ombudsman 

kurumunu anayasal güvence altında uygulamaya koyan ülkenin Finlandiya olması ĢaĢırtıcı 

değildir. Çünkü Finlandiya 1809 yılına kadar Ġsveç‟e bağlı bir birim olarak varlığını 

sürdürmüĢtür. Devlet yönetimi olarak da Ġsveç‟ten etkilendiği bir gerçektir. 1919 tarihli 

Finlandiya Anayasası‟nın 46. maddesine göre vatandaĢların haklarını koruyacak olan ve 

biri hükümete bağlı diğeri Parlamento adına hareket eden iki kurumdan söz edebiliriz. 
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Hükümetin bir kolu olarak görev yapan “Adalet ġansölyesi” ve diğeri ise Parlamento adına 

hareket eden “Ombudsman”dır. Dünyadaki Ombudsman Kurumları incelendiğinde en 

geniĢ yetkiler ile donatılmıĢ olan ombudsman kurumu Finlandiya Ombudsmanı‟dır. Çünkü 

ombudsman görevi sırasında tamamen bağımsızdır. Parlamento dahil olmak üzere hiçbir 

devlet kurumu veya makamı ombudsmana emir veya talimat verememekte ve onu görevi 

konusunda kesinlikle yönlendirememektedir.
188

 

2.2.1 Finlandiya Ombudsmanı’nın Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Finlandiya Ombudsmanı çoğu ülkede olduğu gibi parlamento tarafından 

atanmaktadır. Ombudsmanın görev süresi 4 yıl ile sınırlı olmakla birlikte görev süresi 

dolan ombudsman uygun görüldüğü takdirde tekrar parlamento tarafından 

atanabilmektedir. Ombudsmanın görev süresi içerisinde görevden alınabilmesi için ne 

Anayasa ne de Parlamento Yasası kesin bir hüküm içermemektedir.
189

 

Finlandiya Ombudsmanı tam bir bağımsızlık içerisinde görev yapmaktadır. 

Ombudsmanı görevini yürütürken hiçbir makam, kiĢi veya otoriteden emir ve talimat 

almamaktadır. Kendisini atayan parlamentoya karĢı tam bir bağımsızlık içerisindedir. 

Ombudsmanın maaĢı denetlemeleri sırasında maddi çıkarları için görevini ihmal etmemesi 

ve yasal olmayan yollara eğilim göstermemesi için Yüksek Mahkeme ile Yüksek Ġdare 

Mahkemesi baĢkanlarının maaĢına eĢit düzeydedir.
190

 

2.2.2 Finlandiya Ombudsmanı’nın Görev Alanı ve Yetkileri 

Ombudsman Kurumu‟na sahip olan diğer ülkelerle kıyaslandığında Finlandiya 

Ombudsmanı yetki alanı açısından geniĢ özgürlüğe sahiptir. Kendisini atayan parlamento 

da dahil olmak üzere yargı organını, yargı organı üyelerini, seçim sonucu oluĢturulmuĢ 

meclisleri ve kamu görevlilerini, din görevlilerini, kamu görevi yürüten bütün özel 

Ģirketleri, baĢbakanı ve gerektiği zaman devlet baĢkanı da dahil olmak üzere bütün devlet 

kurum ve görevlilerini Ģikayet üzerine veya re‟sen denetleme yetkisi vardır. Bu 

denetlemelerini tam bir bağımsızlık içerisinde yürütmektedir.
191
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Finlandiya Ombudsmanı, genel kurala aykırı hareket etmesi bakımından diğer 

ülkelerdeki ombudsmanlara göre farklı bir durum sergilemektedir. Genel kural olarak bir 

çok ülke ombudsmanı sadece idari iĢlemler sonucu gerçekleĢen durumları incelerken 

Finlandiya Ombudsmanı‟nın hem idari hem de yargısal iĢlemler üzerinde denetim yetkisi 

bulunmaktadır.
192

Ombudsmanın yargı yetkisinin kapsamı Ceza Kanunundaki kamu 

görevlisi tanımı altına giren herkesi içine almaktadır. Farklı bir ifade tarzı ile bütün kamu 

idaresi ombudsmanın görev alanına dahildir. Bunun yanında, Ombudsman hukuk 

mahkemelerinin, kamu kuruluĢlarının veya belediye meclislerinin bütün oturumlarına ve 

Bakanlar Kurulu‟nun toplantılarına katılma hakkı vardır. Finlandiya Ombudsmanı belediye 

hizmetlerinin ve Finlandiya Kilisesi‟nin bütün faaliyetlerini incelemeye yetkilidir. Hukuk 

mahkemleri, silahlı kuvvetler, hükümet faaliyetleri ve Bakanlar da Finlandiya 

Ombudsmanı‟nın denetimlerine tabidir.
193

 

Finlandiya Ombudsmanı kendi inisiyatifi ile harekete geçmede sınırsız bir özgürlüğe 

sahiptir. Herhangi bir konuda harekete geçebilmesi için mutlaka bir Ģikayetin varlığının 

olması gerekmemektedir. Ombudsman, kendi tespit ettiği yanlıĢlar için hiç kimseye 

danıĢmadan ve izin almadan harekete geçebilmektedir. Ombudsmana tanınan bütün bu 

geniĢ yetkilerine rağmen Ombudsman, Parlamento, hükümet veya ilgili yönetici yerine 

geçerek eylem veya iĢlem gerçekleĢtirememektedir.
194

 

2.2.3 Finlandiya Ombudsmanı’na BaĢvuru ġekli 

Finlandiya Ombudsmanı baĢvuruları sözlü veya yazılı biçimde kabul etmektedir. Bu 

konuda vatandaĢı herhangi kısıtlayıcı durum söz konusu değildir. Finlandiya 

Ombudsmanı‟na gelen baĢvuruların çoğunu yargı organı tarafından görülüp hükme 

bağlanmıĢ davaların tekrar değerlendirilmesi, zaman aĢımına uğrayan bir davanın tekrar 

açılması ve herhangi dava hakkında temyiz yoluna gidilmesi için yapılan baĢvurular 

oluĢturmaktadır.
195

 

Finlandiya‟da ombudsmana baĢvuru yapmak için öncelikle diğer denetim 

kurumlarına veya Ģikayete konu olan devlet kurumuna baĢvuru yapma gibi bir zorunluluk 
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yoktur.
196

Ombudsman kendisine gelen baĢvuruları bir hukukçu gözüyle 

değerlendirmektedir. Bu sebepten dolayı Finlandiya Ombudsmanı‟nın hukuk eğitimi 

görmesi, hukuk alanında uzun yıllar çalıĢarak mesleki tecrübeye sahip olması, çevresi 

tarafından saygı duyulan bir kariyer yapması ve hukuk alanında kendisini son derece iyi 

yetiĢtirmiĢ olması gerekmektedir. VatandaĢın kamu kurumları ile yaĢadığı sorunları 

hakkında ombudsmana baĢvuru yapması için herhangi bir kısıtlayıcı sürede mevcut 

değildir.
197

 

2.3 Danimarka 

27 Mart 1953 tarihli Danimarka Kraliyet Anayasası‟nın 55. maddesine göre 

Parlamento sivil ve askeri kurumları denetlemek için kendi üyesi olmayan bir veya birçok 

kiĢiyi seçebilmektedir. Bu maddeye göre Danimarka, Anayasasında ilk defa ombudsman 

kurumuna yer vermiĢtir. Danimarka Parlamentosu (Folketing) tarafından 11 Haziran 

1954‟te çıkarılan 203 Sayılı Yasa ile Ombudsman göreve baĢlamıĢtır. Ombudsman 

Kurumu 1961‟de 342 Sayılı Yasa ve 1971‟de 258 Yasa ile güncellenmiĢtir. Danimarka‟da 

ombudsman kurumu bireyleri kamu kurumlarının eylemsel iĢlemlerinden kaynaklanan 

olumsuzluklara karĢı korumak için kurulmuĢtur.
198

 

Ombudsman, Folketing‟e yıllık olarak hazırladığı çalıĢma raporunu vermekle 

mükelleftir. Raporunda incelediği konuların içeriğinden ve sorunun kaynağı konusunda 

Folketing‟e bilgi vererek kamu kurumlarının hatalarını açığa çıkartmıĢ olur. Ombudsman 

Folketin‟den bağımsız bir biçimde görev yapmaktadır.
199

 

2.3.1 Danimarka Ombudsmanı’nın Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Danimarka Ombudsmanı her genel seçimden sonra Parlamento tarafından 

seçilmektedir. Bir kez ombudsman görevinde bulunan kiĢi, Parlamento‟nun uygun görmesi 

halinde tekrar seçilebilmektedir. Danimarka ombudsman seçiminde bazı kısıtlayıcı 

uygulamalara sahiptir. Ombudsman olarak seçilecek kiĢinin Parlamento üyeliğinin 
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olmaması ve mutlaka hukuk eğitimi almıĢ olması gerekmektedir. Ombudsman olarak 

seçilen kiĢi, ombudsmanlık dıĢında  hiçbir kamu kurumunda  görev alamamaktadır.
200

 

Ombudsman Yasası‟nın birinci maddesi ombudsmanın nasıl seçileceği konusuna 

değinmektedir. Bu maddeye göre, ombudsman her dört yılda bir yenilenen Parlamento 

tarafından görevinden alınabilmekte veya görev süresi bir dönem daha uzatılabilmektedir. 

Bu konuda Parlamento‟nun kararı kesin hüküm niteliğindedir. Görev süresi uzatılmayan 

ombudsman yerine uygun Ģartları karĢılayan baĢka bir kiĢi ombudsman olarak 

atanmaktadır. Danimarka Ombudsmanı yürütme ve yasama organlarına karĢı tam bir 

bağımsızlık içerisinde görev yapmakla birlikte yasanın üçüncü maddesine göre 

ombudsmanın görev alanı ve yetkileri yasama organı tarafından çıkarılacak yönetmeliklere 

uygun olacak bir biçimde çalıĢma zorunluluğu getirilmiĢtir. BaĢka bir ifade ile 

ombudsmanın her ne kadar bağımsız olduğu ifade edilsede Parlamento‟ya bağımlı 

kılınmıĢtır. Bu amaçla Parlamento içerisinde “Parlamento Komiseri Komisyonu” adı 

altında bir komisyon oluĢturularak ombudsmanın çalıĢma Ģekli ve Parlamento‟ya sunduğu 

öneriler bu komisyon tarafından ön değerlendirmeye alınmaktadır.
201

 

2.3.2 Danimarka Ombudsmanı’nın Görev Alanı ve Yetkileri 

Ombudsmanın görev alanı ülkenin bütün kamu kurumlarını kapsamaktadır. Askeri 

kurumlarıda denetleme yetkisi bulunan ombudsman, bu kurum hakkında Parlamento‟ya 

rapor vermektedir. Bunun yanında, ombudsman yargının üstünlüğü ve demokratik 

değerlerin korunması adına yargı organını, hakim ve savcıların gerçekleĢtirdikleri iĢlemleri 

ve yerel yönetimlerin seçimle göreve gelmiĢ meclislerini denetleyememektedir.
202

  

Ombudsmanın sahip olduğu bu geniĢ yetkilere rağmen Parlamento‟nun 

yönetmelikleri dıĢına çıkamaması ombudsmanın görev alanını daraltmakta ve 

bağımsızlığına gölge düĢürmektedir. Hakimlerin denetim alanı dıĢında bırakılması bu 

duruma örnek teĢkil etmektedir. Yine herhangi bir bakan hakkında yapılan Ģikayet veya 

Ģikayetin dolaylı yoldan da olsa bakanı ilgilendiren bir durum taĢıması halinde ombudsman 

Parlamentoya önerisini rapor halinde sunabilecek fakat kesinlikle bakan hakkında bağımsız 
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bir biçimde soruĢturma yürütemeyecektir. Ombudsmanın yetkilerini kısıtlayan baĢka bir 

unsurda soruĢturma kapsamında her türlü bilgi ve belgeye ulaĢamama sorunudur. 

Ombudsmanın ulaĢabileceği resmi belgeler “Adliye Yönetimi Yasası”ndaki kurallara göre 

saptanmaktadır. Böyle bir sorunun varlığı Ģikayetlerin soruĢturulmasında büyük bir engel 

teĢkil etmektedir. Ombudsmana mahkemelerin ulaĢabileceği tüm bilgi ve belgeye ulaĢma 

hakkı tanınırken, gizlilik içeriği bulunan ve konu ile ilgisi olan verilere ulaĢma hakkı 

engellenmektedir.
203

 

2.3.3 Danimarka Ombudsmanı’na BaĢvuru ġekli 

Danimarka Ombudsmanı bireylerden gelen Ģikayet üzerine harekete geçebildiği gibi 

kendisinin tespit ettiği olumsuzluklara müdahale edebilmek için re‟sen de harekete 

geçebilmektedir. Ombudsman re‟sen harekete geçebilmek için görsel ve yazılı basını 

sürekli takip etmekte ve yılın belirli dönemlerinde denetleme amaçlı gezilerde 

bulunmaktadır. Danimarka Ombudsmanı her sene tüm ülkeyi dolaĢmakta ve 

uygunsuzlukları yerinde tespit etmeye çalıĢmaktadır.
204

  

Danimarka‟da ombudsmana baĢvurlar tamamen ücretsizdir. ġikayet sahibinin Ģikayet 

sırasında yerine gitirmesi gereken çok az  koĢul vardır. Ġsimsiz Ģikayetler değerlendirmeye 

alınmadığı gibi ombudsmana baĢvuruda bulunmak için kısıtlayıcı bir süre de 

bulunmaktadır. ġikayete konu olan olayın üzerinden bir yıl geçmemesi gerekmektedir.
205

 

Bir yıl veya daha uzun sürelerin aĢıldığı durumlarda ombudsman olayı soruĢturmaya 

yetkili değildir. Uygulamada ise durum farklılık göstermekte ve zaman aĢımı sebebi ile 

bireylerden baĢvuru kabul edemeyen ombudsman re‟sen soruĢturma baĢlatabilmektedir.
206

 

2.4 Norveç 

Bir krallık olan Norveç, Kuzey Avrupa‟da bir Ġskandinav ülkesidir. Norveç, 1905 

yılında bağımsızlığını ilan edene kadar Ġsveç Kralığı‟na bağlıydı. Bağımsızlığını ilan 

etmesine rağmen Ġsveç devlet yönetimi ve geleneklerinden büyük izler taĢıyan Norveç, 

Ġsveç‟ten esinlenerek Ombudsman Kurumu‟nu Dünyada üçüncü olarak oluĢturan ülke 
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olmuĢtur.
207

 Ġlk olarak 1952 yılında silahlı kuvvetleri denetlemek için oluĢturulan kurum; 

bu alanda idari açıdan gösterdiği baĢarıdan dolayı 1962 yılından itibaren sivil alanlarda 

denetime baĢlamıĢtır.
208

 

2.4.1 Norveç Ombudsmanı’nın Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Ġlk Norveç Ombudsmanı 31 Nisan 1952 yılında Parlamento kararı ile savunma 

alanında görev yapmak üzere atanmıĢtır. 1956 yılında ise dini inanıĢları ve ahlaki değerleri 

sebebi ile zorla silah altına alınmak istemeyen vatandaĢların haklarını koruyabilmek için 

bu alanda görev yapmak üzere bir ombudsman daha atanmıĢtır. 1962 yılında öneri üzerine 

kamu yönetimi için bir Parlamento Ombudsmanı atanmıĢtır. 1970 yılından sonra ise 

Tüketici Ombudsmanı, EĢit Haklar Ombudsmanı ve Çocuk Ombudsmanı olmak üzere üç 

ombudsman birimi daha oluĢturulmuĢtur.
209

 

Kamu Yönetimi Ombudsmanı her genel seçimden sonra Parlamento (Storting) 

tarafından dört yıllık süre için atanmaktadır. Ombudsman, Parlamento‟nun mutlak 

çoğunluğunun kararı ile görevden alınabilmektedir.
210

Bir kiĢinin ombudsman olarak 

atanabilmesi için Yüce Mahkeme yargıçlarının sahip olduğu tüm özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Ombudsmanın alacağı maaĢın belirlenmesi ile Parlamento‟nun takdirine 

bırakılmıĢtır.
211

 

Norveç‟te ombudsman yasama ve yürütme organına karĢı tam bir bağımsızlık 

içerisinde görev yapmaktadır. Yasama organı hiçbir Ģekilde ombudsmana görevi gereği 

emir veya talimat veremeyeceği gibi denetimleri süresince onu yönlendirememektedir. 

Ombudsman, denetimlerini sadece gerçeğe ulaĢabilmek için tam bir bağımsızlık içerisinde 

yürütmektedir. Ombudsman Kurumu‟nun kadrosu, ombudsmanın önerisi ile Parlamento 

Yönetim Kurulu (Presidium) tarafından veya onun görevlendirdiği atama kurulu tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir.
212
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2.4.2 Norveç Ombudsmanı’nın Görev Alanı ve Yetkileri 

Norveç Ombudsmanı diğer Ġskandinav Ombudsmanları içinde yetkileri en dar olan 

ombudsmandır. Norveç Ombudsmanı‟nın Bakanlar Kurulu‟nun kararları ve Maliye 

MüfettiĢleri‟nin çalıĢmaları üzerinde hiçbir araĢtırma, inceleme ve denetleme yetkisi 

yoktur. Ombudsman Parlamento‟nun veya herhangi bir Parlamento Komisyonu‟nun 

gündeminde olan bir konu hakkında Ģikayet kabul edememektedir. Mahkemelerin görevli 

olduğu veya mahkeme sürecine giren konuları denetim kapsamına alamayacağı gibi; bu 

konular hakkında da Ģikayet kabul edememektedir. Ombudsman‟ın idari takdir yetkisini 

kullanarak herhangi bir konuyu araĢtırması yasaklanmıĢtır.
213

 

Norveç Ombudsmanı merkezi hükümetin merkezde ve taĢrada bulunan kamu 

kurumlarını denetlemek ve takip etmekle görevlidir. Bu çerçevede ombudsman denetim 

yapmakta özgürdür. Ombudsman kamu kurumlarının faaliyetlerinden dolayı vatandaĢın 

zarar görmesi sonucu bu konuyu ayrıntılı bir biçimde araĢtırmakla yetkilidir. Ombudsman, 

kamu kurumlarının ve personelinin görevlerini kötüye kullandığını tespit ettiği zaman tüm 

dikkatleri bu kurumlara ve personele çekebilecek yetkiye sahiptir. Bunun yanında, ilgili 

konunun düzeltilmesi için herhangi bir öneride bulunmamaktadır. Sonuç itibari ile 

vatandaĢın hakkını korumakla yetkili olan ombudsman, görevi gereği yetkili kılındığı 

alanlarda denetlemelerini ve incelemelerini yapacak fakat bu konuda öneri niteliğinde 

hiçbir söz söyleyemeyecektir.
214

  

2.4.3 Norveç Ombudsmanı’na BaĢvuru ġekli 

Norveç‟te ombudsmana idarenin eylemlerinden dolayı zarar gördüğünü beyan eden 

herkes baĢvuru yapabilmektedir. BaĢvuruların yazılı olarak yapılması ve Ģikayet 

dilekçesinin altına Ģikayet sahibi veya onun adına hareket etmekle yetkili olan kiĢinin imza 

atması gerekmektedir. Norveç uygulamasında hazır baĢvuru formları mevcut değildir. 

BaĢvurular sade ve okunaklı bir mektup Ģeklinde yazılması ve iliĢiğine iddiaları 

destekleyici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. ġikayetler sözlü olarak yapılabilmekle 

birlikte yazılı hale getirilmesi zorunludur. Ancak, üzerinden bir yıl geçen uygulamalar 

hakkında Ģikayette bulunulamamaktadır. Bununla birlikte, ombudsman zaman aĢımına 

uğramıĢ olaylar hakkında kendi isteği ile inceleme baĢlatma yetkisine sahiptir. Norveç‟te 
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ombudsmana baĢvuru sırasında Ģikayete konu olan olay hakkında ilgili kurumlara baĢvuru 

yapılması ve  bütün idari yolların tüketilmesi gerekmektedir.
215

 Norveç Ombudsmanı 

Ģikayet üzerine veya kendi inisiyatifini kullanarak harekete geçebilmektedir.
216

 

2.5 Yeni Zelanda 

Yeni Zelanda; Ġsveç, Finlandiya ve Danimarka‟dan sonra Ombudsman kurumunu 

uygulayan dördüncü ülkedir.
217

 Eski bir Ġngiliz sömürgesi olan ve hâlen Ġngiliz Milletler 

Topluluğu‟nun bir üyesi olan Yeni Zelanda politik ve idari yapısını oluĢtururken Ġngiliz 

Devlet Sistemi‟ni kendisine rehber edinmiĢtir. Geçen zaman zarfında Ġngiltere‟nin vesayeti 

altından kurtularak kendi yolunu çizen Yeni Zelanda, vatandaĢının çıkarlarını korumak ve 

daha adil bir düzen oluĢturabilmek için Ġngiltere‟den önce ombudsman kurumunu, 

vatandaĢınında desteği ve talebi üzerine kamu yönetimi sistemine uygulamayı 

baĢarmıĢtır.
218

 

Yeni Zelanda Hükümeti‟nin vatandaĢı üzerinde giderek artan baskısından dolayı 

endiĢelenen vatandaĢlar kamu kurumları tarafından adil bir yönetimin sağlanabilmesi için 

koruyucu kurumların harekete geçmesi adına büyük bir arayıĢ içerisine girmiĢtir. Kamu 

yöneticilerinin, parlamenterlerin, siyaset bilimcilerin ve hukukçuların arayıĢı sonucunda 

Ġskandinav ülkelerine özgü olan Ombudsman Kurumu Yeni Zelanda topraklarında 1962 

yılında kurulmuĢtur.
219

 

2.5.1 Yeni Zelanda Ombudsmanı’nın Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Yeni Zelanda‟da ombudsman Parlamento‟nun önerisiyle Genel Vali tarafından beĢ 

yıllık bir süre için atanmaktadır. Görev süresi dolan ombudsman Parlamento‟nun kararı 

üzerine tekrar atanabilmektedir. 1962 tarihli Ombudsman Yasası‟na göre ombudsman 

olarak seçilen kiĢinin baĢarısızlık, yetersizlik, Parlamento ve vatandaĢ ile arasında olan 

iletiĢim kopukluğu, görevi ihmal etmesi veya kötüye kullanması sonucu Parlamento‟nun 

uyarısı ile Genel Vali tarafından görevden alınabilmektedir. Parlamento‟nun tatilde olduğu 
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zaman ombudsmanın yukarıda sayılan eylemleri gerçekleĢtirdiği tespit edilirse Genel Vali 

tarafından hemen görevden alınmakla birlikte Parlamento‟nun göreve baĢladığı süre 

içerisinde iki ayı aĢmamak Ģartı ile yeni bir ombudsman seçilmek zorundadır.
220

 

Yeni Zelanda‟da Ombudsmanlık Yasası‟nın dördüncü bölümüne göre ombudsman 

olarak seçilecek kiĢinin Parlamento üyesi veya yerel yönetim meclisi üyesi olmaması 

gerekmektedir. Ombudman görevi süresince herhangi bir özel veya kamu kurumunda 

görev alamaz.
221

 

Ombudsman‟ın görevi süresi boyunca alacağı ücret Bakanlar Kurulu ile birlikte ortak 

hareket eden Genel Vali tarafından belirlenmektedir. Ombudsmanın alacağı ücret miktarı 

Yüce Mahkeme yargıçlarının almakta olduğu ücret miktarına eĢit olacak Ģekilde 

saptanmaktadır. Ombudsmanın kendisine bağlı olarak çalıĢacak olan personeli bizzat 

kendisinin seçme ve atama hakkı vardır. Fakat atanacak olan personelin sayısına BaĢbakan 

karar verecektir. Personelin çalıĢma koĢullarını ve alacakları ücretleri ise Maliye Bakanlığı 

tarafından diğer kamu personelinin durumlarıda göz önünde bulundurularak tespit 

edilmektedir.
222

 

2.5.2 Yeni Zelanda Ombudsmanı’nın Görev Alanı ve Yetkileri 

Yeni Zelanda‟da Ombudsman Kurumu ilk kurulduğunda ombudsmanın yetkileri 

merkezi hükümeti ve kuruluĢları hakkında meydana gelen Ģikayetleri incelemekle 

sınırlandırılmıĢtı. 1968 yılında Ombudsman‟ın denetim alanı yargı organı, eğitim ve 

hastane kurumlarını da kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir. 1975 yılında Ombudsman 

Yasası‟nda değiĢikliğe gidilerek ek ombudsman ataması gerçekleĢtirilmiĢ ve 

ombudsmanların yetki alanı yerel hükümet kuruluĢlarınıda kapsayacak Ģekilde 

geniĢletilmiĢtir.
223

 

Yeni Zelanda Ombudsmanı geniĢ yetkilerle donatılmıĢ gözükmekle birlikte 

uygulamada bazı sınırlamaları mevcuttur. Ombudsman Adliye Mahkemeleri ve özel idari 

yargı kuruluĢlarının yetkileri içerisinde kalan konuları soruĢturamamaktadır (Yasa, 

Md.11/5). Bunun yanında, Ombudsman, Mahkemeleri (Md.11/7), Bakanları (Md.11/5c) ve 
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silahlı kuvvetlerin büyük bir kısmını (Md.11/6) soruĢturma yetkisine de sahip değildir.
224

 

Özellikle Bakanların idari iĢlemleri üzerinde hiçbir denetim yetkisi yoktur. Genellikle 

ombudsman, tüm idari yolların tüketilmeden kendisine gelen baĢvuruları kabul 

etmemektedir. BaĢvuruların ilk olarak soruna sebep olan idari kuruma yapılması 

gerekmektedir. Bu giriĢimden olumlu bir sonuç çıkmaması halinde ombudsman baĢvuruyu 

kabul etmektedir.
225

 

Ombudsman‟ın Ģikayet üzerine veya kendisinin Ģüphelendiği bir konu hakkında 

kamu kurumlarının hatalı iĢlemlerini yerinde tespit edebilmek için denetlemek istediği 

kamu kurumunun bağlı olduğu Bakanlık MüsteĢarı‟nın onayını alması Ģartı ile denetleme 

gezilerine çıkma yetkisi vardır. Ġlgili makamdan onay alabilmek için kabul edilebilir bir 

denetleme gerekçesi bulması zorunludur.
226

 

2.5.3 Yeni Zelanda Ombudsmanı’na BaĢvuru ġekli 

Yeni Zelanda‟da ombudsmana baĢvuru yapabilmek için harç adı altında bir ücretin 

ödenmesi gerekmektedir. Bu sayede ombudsmanın fazla yükten kurtulması ve haklı 

Ģikayetlerin daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesi amaçlanmıĢtır.
227

 

Yeni Zelanda‟nın ombudsman baĢvurularındaki baĢka bir farklı uygulaması ise 

baĢvurunun bir Ģekle bağlanmasıdır. Bütün uygulamalarda Ombudsman Kurumu Ģikayet 

baĢvurusunu herhangi bir Ģekil Ģartı aramadan kabul etmektedir. Bu temel özelliğinde Yeni 

Zelanda uygulamasında değiĢtiğini görmekteyiz. Yeni Zelanda‟da ombudsmana yapılan 

Ģikayet baĢvurularının tamamı yazılı olmak zorundadır. Bu durum 1975 yılında 

Ombudsman Yasası‟nda yapılan bir değiĢiklik ile sözlü veya yazılı Ģekle bağlanmıĢtır. 

Fakat sözlü yapılan her baĢvurununda daha sonradan yazılı hale getirilmesi zorunludur. 

Bunun yanında, dilekçeye konu ile ilgili delil özelliği taĢıyan ve iddiayı ispat edebilecek 

niteliklere sahip bilgi ve belgelerin eklenmesi zorunludur. Ombudsmana telefon, mektup 

ve resmi olmayan ziyaret ile Ģikayette bulunmanın olanağı yoktur.
228

 Ombudsman 
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kendisine gelen Ģikayetin, yasa veya idari uygulamalar altında yeteri kadar çözümünün 

olduğunu tespit ettiği durumda Ģikayeti reddetme hakkına sahiptir.
229

  

2.6 Ġngiltere 

Ġngiltere‟de ombudsman kurumu ilk olarak 1961 yılında Singapur Yüksek 

Mahkemesi Hakimi Sir John Whyatt baĢkanlığında toplanan bir komite tarafından 

Parlamento Komiseri adı altında gündeme getirilmiĢtir. Whyatt Komitesi Raporu, 

Parlamento karĢısında tam bir bağımsızlık içerisinde görev yapabilecek bir denetleme 

kurumunun oluĢturulması ve bu kurumun Parlamentoya karĢı sorumlu olmasını tavsiye 

etmekteydi. Whyatt Komitesi Raporu esas alınarak Parlamento Komiseri‟nin yasal bir 

statüye kavuĢturulabilmesi 18 Ekim 1966 tarihinde Avam Kamarası‟nda tartıĢılmıĢtır. 

TartıĢmaların sonucunda 24 Mart 1967‟de Kraliçe tarafından onaylanan Parlamento 

Komiserliği Yasası 1 Nisan 1967 yılında yürülüğe girmiĢtir.
230

 

1970 yılının sonuna kadar tüm Ġngiliz topraklarında görev yapmak üzere parlamento, 

sağlık ve yerel yönetim ombudsmanları atanmıĢtır. 1981 yılında ilk özel sektör 

ombudsmanı olan Sigortacılık Ombudsman Bürosu kurulmuĢ ve izleyen beĢ yıl içerisinde 

daha fazla sayıda özel sektör ombudsman büroları buna eklenmiĢtir. 2001 yılında ise 

birkaç gönüllü kuruluĢun (bankacılık, yapı kooperatifleri, sigortacılık ve yatırım) 

birleĢmesi ile Finansal Ombudsman Kurumu da hayata geçmiĢtir.
231

 

2.6.1 Parlamento Komiseri’nin Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Parlamento Komiseri, BaĢbakan‟ın önerisi ile Kraliçe tarafından atanmaktadır. 

BaĢbakan önerisini sunmadan önce muhalefet partisi liderinin düĢüncelerini 

değerlendirmek zorundadır. Bu durum, demokrasi ve Parlamento Komiseri‟nin toplumda 

kabul görmesi adına önem taĢımaktadır.
232

Parlamento Komiseri‟nin görev süresi 

kısıtlanmamakla birlikte 65 yaĢını dolduran kiĢi yasa gereği emekliye ayrılmaktadır. 

Ombudsmanın görevini aksatmadan ve düzenli bir biçimde yaptığı sürece görevden 

alınması söz konusu değildir. Görevini yerine getirmediği tespit edilen ombudsman 
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Parlemento‟nun Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası‟nın kabulü ile Kraliçe tarafından 

görevden alınabilmektedir. Parlamento Komiseri‟nin kendi kararı ile görevden ayrılma 

isteği sonucu Kraliçe tarafından Parlamento‟nun her iki Kamarası‟nın kabulü gerekmeden 

görevden alınabilmektedir. Parlamento Komiseri, Avam Kamarası, Lordlar Kamarası veya 

Kuzey Ġrlanda Avam Kamarası üyeleri içerisinden seçilememektedir.
233

 

Parlamento Komiseri, görevini yerine getirirken tamamen bağımsızdır. Hiçbir kamu 

kurum veya makamından görevi sırasında emir ve talimat almaz. Parlamento Komiseri 

kamu kurumlarının gerçekleĢtirdiği eylemlerden dolayı mağdur olan vatandaĢların 

Ģikayetlerinin kendisine iletilmesi sonucu araĢtırmalarına baĢlamaktadır. Parlamento 

Komiseri hiçbir vatandaĢın Ģikayetini doğrudan kabul edemez. ġikayette bulunan kiĢiler 

Avam Kamarası üyeleri aracığılı ile Parlamento Komiseri‟ne ulaĢabilmektedirler.
234

 

Parlamento Komiseri‟nin kendisinin belirlediği yeterli sayıda yardımcısı vardır. 

Yalnız bu yardımcıların sayısının ve alacakları ücretlerin Maliye Bakanlğı tarafından 

onaylanması zorunludur. Parlamento Komiseri yetkilerinin bir kısmını vatandaĢa daha iyi 

hizmet verebilmek ve üzerindeki fazla iĢ yükünü atabilmek için yardımcılarından birine 

devredebilmektedir. Parlamento Komiseri‟nin aylık ücreti, emeklilik ve diğer giderleri 

devlet gelirlerinden karĢılanmaktadır.
235

 

2.6.2 Parlamento Komiseri’nin Görev Alanı ve Yetkileri 

Parlamento Komiseri‟nin 1967 yılında yasanın 4. maddesinde belirttiği görev alanı 

ve yetkileri 1987 yılında yasada bir değiĢiklik yapılarak geniĢletilmiĢtir. Bu değiĢiklik ile 

Kraliçe‟nin Bakanlar Kurulu kararı ile kanunda belirtilen Ģartları ekleme, çıkarma veya 

üzerinde değiĢtirme yapabileceği kabul edilmiĢtir.
236

 

Parlamento Komiseri‟nin görevi kamu kurumlarının idari yetkilerini kullanırken 

ortaya çıkan uygunsuzluk ve hatalı eylemlerinden dolayı gerçek kiĢilerin veya özel hukuk 

tüzel kiĢiliğine sahip olan kuruluĢların zarar görmesi sonucu kendisine ulaĢan Ģikayetleri 

inceleyip sorunun kaynağını tespit etmektir. Kamu kurumları ve kamu hizmeti görmek için 

kurulmuĢ olan yerel idare birimleri, kamu tüzel kiĢiliğine sahip kuruluĢlar ve gelirleri 

                                                           
233

 Süleyman Arslan, “Ġngiltere‟de Ombudsman …, s. 158-159. 
234

 Vakur Versan, Kamu Yönetimi:Siyasi …, s. 115. 
235

 Süleyman Arslan, “Ġngiltere‟de Ombudsman …, s. 159. 
236

 Taykan Ataman, “Ġngiltere‟de Ombudsman Kurumu (Ġdarenin Parlamento Tarafından Denetimi)”, Türk 

İdare Dergisi, Yıl:65, Sayı:400, 1993, s. 224. 



113 

Parlamento tarafından sağlanan kurumlar Ģikayetçi olamazlar.
237

 Parlamento Komiseri‟nin 

tespit ettiği olumsuzluklar için herhangi bir yaptırım uygulama, idari kararlar alma ve 

yetkili organlarca alınan idari kararları değiĢtirme yetkisi yoktur. Yasal olarak tek yetkisi 

inceleme yapmak ve elde ettiği bulguları bir rapor halinde düzenleyerek Parlamentoya 

iletmektir.
238

 

Parlamento Komiseri‟nin görev alanına girmeyen konular da vardır. Bu konular için 

Parlamento Komiseri‟ne baĢvuruda bulunulamaz. Bunlardan en önemlileri ise siyasi 

konulardır. DıĢ iliĢkileri ilgilendiren konular, hükümet politikaları, yasaların içeriği, af 

yetkisinin kullanımına iliĢkin sorunlar, yargı alanına giren davalar, kamu personelini 

ilgilendiren konular, silahlı kuvvetlerin her türlü disiplin iĢlemleri, hastane hizmetlerini 

ilgilendiren konular dahilinde komiser re‟sen veya Ģikayet üzerine harekete geçemez. 

Bunların yanında bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus ise Parlamento 

Komiseri‟nin baĢka yollarla çözülebilecek konuları inceleme alanına dahil etmemesidir. 

Örneğin, bir vatandaĢın sorununu bağımsız bir mahkeme çözebilecek yeterliliğindeyse 

Parlamento Komiseri vatandaĢın bu konu hakkındaki baĢvurusunu kabul etmemektedir.
239

  

Parlamento Komiseri kendisine ulaĢan bir Ģikayeti incelerken konu ile ilgisi 

olduğunu tespit ettiği herhangi bir bakanı, kamu görevlisini, memuru, ilgili idareyi veya 

kiĢiyi sorguya çekebilir. Bu konuda Parlamento Komiseri, Yüksek Mahkeme ile aynı 

yetkilere sahiptir. Devlet tarafından kendisine tanınan bu ayrıcalık ile bütün ilgili kamu 

kurumlarından olayı araĢtırma çerçevesinde dosya, belge ve bilgi talep etme yetkisi 

vardır.
240

 Parlamento Komiseri olayla ilgisinin olduğunu düĢündüğü kiĢileri dinlemek için 

makamına çağırabilir. Parlamento Komiseri‟nin çağrısına uymayan kiĢileri gerektiği 

takdirde makamına gelmeye ve ifade vermeye zorlama yetkisi vardır.
241

 

2.6.3 Parlamento Komiseri’ne BaĢvuru ġekli  

Parlamento Komiseri re‟sen harekete geçemeyeceği gibi kendisine doğrudan baĢvuru 

da yapılamamaktadır. Bireylerin kamu kurumları hakkındaki Ģikayetleri Avam Kamarası 

üyelerinden herhangi biri aracılığı ile Parlamento Komiseri‟ne iletilmektedir. Bunun 

yanında, Lordlar Kamarası üyelerine baĢvuru yapılması ise mümkün değildir. Ġngiltere‟nin 
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bu Ģekilde bir uygulamaya gitmesi Ġngiliz devlet yönetiminin tarihinde gizlidir. GeçmiĢte 

halk, Ģikayetlerini parlamento üyelerine iletiyorlardı. GeçmiĢten gelen bu alıĢkanlık 

günümüzde de devam etmektedir. ġikayetlerin doğrudan Parlamento Komiserine iletilmesi 

parlamento üyelerinin haklarını gasp etme anlamına geleceğinden dolayı Avam Kamarası 

üyeleri bu konuda birer aracı olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca Avam Kamarası üyeleri 

Parlamento Komiserine gidecek olan Ģikayetleri bir ön elemeden geçirerek incelemeye 

değer olup olmadıklarını tespit etmektedirler. Ġncelemeye ve soruĢturmaya değer 

bulmadıkları Ģikayetleri geri çevirmektedirler. Bu noktada da Parlamento Komiseri‟nin 

inceleyeceği Ģikayetlere Avam Kamarası üyeleri karar vermektedir.
242

 

ġikayette bulunan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢiliğe sahip kuruluĢ idarenin kötü 

yönetiminden dolayı zarara uğradığını beyan etmek zorundadır. Ġdarenin kötü 

yönetiminden dolayı zarara uğranıldığı gibi haksızlığa uğramakta olasılıklar dahilindedir. 

Ġdarenin kötü yönetiminden anlatılmak istenen ise taraflı davranılması, görevin ihmal 

edilmesi, dikkatsizlik sonucu hatalı eylemlerde bulunulması, iĢlemlerin gecikmeli olarak 

yapılması ve kötü niyet sonucunda zarara uğranılmasını ifade etmektedir. Haksızlık ise 

kötü yönetimin maddi unsurundan uzak olmakla birlikte daha çok manevi bir üzüntü ve 

sıkıntı duygularını içermektedir.
243

 

Parlamento Komiseri‟ne yapılacak Ģikayetlerde kesin Ģekil Ģartları aranmaktadır. Ġlk 

olarak Ģikayetçinin Ġngiltere‟de ikamet etmesi gerekmektedir. Herhangi bir Ģekilde 

Ġngiltere‟de bulunan ve ikameti orada olmayan kiĢilerinde Ġngiltere‟de bulundukları süre 

içerisinde uğradıkları zarar veya haksızlık için baĢvuru yapabilmektedirler. ġikayetçinin 

Ġngiltere‟ye ait olan bir gemide veya uçakta adı geçen eylemlerle karĢılaĢması da kiĢiye 

Parlamento Ombudsmanı‟na baĢvuru hakkını doğurmaktadır.
244

 

2.6.4 Ġngiltere’de Bulunan Ombudsman Türleri 

Ġngiltere‟de Parlamento Komiseri baĢarılı çalıĢmaları sayesinde halkın güvenini 

kazanmıĢ ve halka daha iyi hizmet verebilmek için genel denetleme biçimi zamanla özel 

birimlere ayrılarak çeĢitli ombudsman kurumları oluĢturulmuĢtur. Bu sayede halkın kamu 
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kurumları hakkındaki Ģikayetleri yerinde ve o birim hakkında uzman olan kiĢiler tarafından 

incelenebilmektedir. Bu ombudsman türleri ise Ģunlardır;
245

 

i. Yerel Yönetim Ombudsmanı, 

ii. Polis Ombudsmanı, 

iii. Kuzey Ġrlanda Ombudsmanı, 

iv. Adli Hizmetler Ombudsmanı, 

v. Yatırım Ombudsmanı, 

vi. Sigorta Ombudsmanı, 

vii. Mal ve Mülk Ombudsmanı, 

viii. Medya Ombudsmanı, 

ix. Emekliler Ombudsmanı, 

x. Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı, 

xi. Cezaevi Ombudsmanı. 

Yukarıda sayılan ombudsman türlerinden Yerel Yönetim Ombudsmanı, Sağlık 

Hizmetleri Ombudsmanı, Kuzey Ġrlanda Ombudsmanı ve Adli Hizmetler Ombudsmanı 

taĢıdıkları önem ve gerçekleĢtirdikleri fonksiyonlar sebebi ile aĢağıda ayrıca incelenmiĢtir. 

2.6.4.1 Yerel Yönetim Ombudsmanı 

Yerel yönetim ombudsmanı görevli olduğu yerel çevrede faaliyet göstermektedir. 

Yerel yönetim ombudsmanı vatandaĢın yerel yönetim birimleri ile aralarında yaĢadıkları 

sorunları incelemektedir. Böylece yerel yönetimlerin varlığının sebebleri olan özgürlük, 

demokrasi, katılım ve fayda ilkelerinin sürekliliğini sağlamaktadır. Yerel yönetim 

ombudsmanı vatandaĢların yerel nitelik taĢıyan sorunları ile ilgilenmektedir.
246

 

Kuramsal olarak yerel yönetim ombudsmanları yerel meclislerin kararlarını 

denetlemek için atanmıĢ olan kiĢiler değildirler. Yerel meclislerin yönetsel kararlarını ve 

yerel yönetimlerin her türlü iĢlemlerini vatandaĢın yararına olacak Ģekilde denetlemek için 

oluĢturulmuĢ kurumlardır. Sahip olduğu bu özelliği ile yerel yönetim ombudsmanı, 

parlamento ombudsmanından ayrılmaktadır.
247

 

                                                           
245

 Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi)…, s. 85. 
246

 Kemal Özden, “Yerel Yönetimler Ombudsmanı”, Yerel Yönetimler Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, Biga Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Biga/Çanakkale 3-4 Aralık 2004, s.563-564.  
247

 Kemal Özden, “Yerel Yönetimler Ombudsmanı”…, s. 564. 



116 

Ġngiltere üniter bir devlet yapısına sahip olmakla birlikte federal bir devlet kadar 

yerel yönetimlere önem veren ve ayrıcalık tanıyan bir ülkedir. Bu özelliğini muhafaza 

edebilmek ve yerel halkın yerel yönetimlere tanınan ayrıcalıktan dolayı sıkıntı yaĢamaması 

için yerel yönetim ombudsmanını oluĢturmuĢtur. Yerel yönetim ombudsmanı her 

belediyede ayrı ayrı olarak görev yapmaktadır.
248

  

Ġlk Yerel Yönetim Ombudsmanı, 1974 tarihli Mahalli Ġdare Yasası ile atanmıĢtır. 

Mahalli Ġdare Yasası ile Ġngiltere‟de üç, Ġskoçya‟da bir, Kuzey Ġrlanda‟da bir ve Galler‟de 

bir tane Komiser görev yapmaktadır. Yerel Yönetim Ombudsmanları Parlamento‟ya karĢı 

sorumlu olmamakla birlikte görev yaptıkları bölgelerdeki temsilci kurullarına rapor 

vermektedirler.
249

 

Yerel yönetim Ombudsmanları görevli oldukları yerel yönetimlerin belediye meclisi 

üyeleri tarafından kendilerine iletilen Ģikayetlere bakmaktadırlar. ġikayetlerin içeriği yerel 

yönetimlerin sorunlarından oluĢmaktadır.
250

 

Yerel Yönetim Ombudsmanı‟nın görev süresi Parlamento Komiseri ile aynıdır. Yerel 

Yönetim Ombudsmanı‟nın incelemekle görevli olduğu alan, yerel yönetim çerçevesi ile 

sınırlıdır. Yerel otoriteler, Galler Bölgesi Arazi Kurumu, Yerel Yönetim Birlikleri, Yerel 

Yönetimlere bağlı olarak çalıĢan kurumlar ve Milli Nehirler Otoritesi ve Selle Mücadele 

Komiteleri ile ilgili olan Ģikayetler doğrudan veya belediye meclisi üyeleri aracılığı ile 

ombudsmana iletilebilmektedir.
251

 

Yerel yönetimler hakkında Ģikayeti olan bir vatandaĢın ilk olarak ilgili belediyeye 

Ģikayetini bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde doğrudan yerel yönetim ombudsmanına 

baĢvuruda bulunulamamaktadır. Bunun yanında, Ģikayet konusu acilse, durum sürekli 

kötüye gidiyorsa ve vatandaĢ büyük bir sıkıntı içerisindeyse yerel yönetim ombudsmanı 

vatandaĢın daha fazla mağdur olmaması için Ģikayeti doğrudan kabul edebilmektedir.
252

 

2.6.4.2 Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı 

Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı, sağlık hizmetleri hakkında yapılan Ģikayetleri 

incelemektedir. 1974 tarihinde çıkarılan yasaya göre Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı 
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Ġngiltere, Ġskoçya ve Galler olmak üzere üç ayrı bölgede görev yapma hakkına sahiptir. 

Fakat uygulamada bir farklılığa gidilerek oluĢturulduğu ilk günden günümüze kadar bu 

görevi Parlamento Komiseri yürütmektedir.
253

 

Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı sağlık kurumlarının vermiĢ olduğu hizmetlerin 

kalitesini, kurumun verimliliğini, sağlık kurumlarının yanlıĢ uyguladığı tedavi sonucu 

mağdur olan kiĢilerin Ģikayetlerini incelemekle yetkilidir.
254

 

Resmi bir gereklilik olmamasına rağmen günümüzde Sağlık Hizmetleri 

Ombudsmanı‟nın görevini Parlamento Komiseri üstlenmiĢtir. Sağlık Hizmetleri 

Ombudsmanı 65 yaĢına kadar görev yapabilmektedir. Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı 

Kraliçe tarafından atanmakta ve gerekli gördüğü takdirde görevden alabilmektedir.
255

 

Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı sağlık kurumlarının baĢarısız ve verimsiz sağlık 

hizmetleri hakkında yapılan Ģikayetleri değerlendirme konusu olarak kabul etmektedir. 

Ayrıca sağlık kurumlarının yerine getirmekle görevli olduğu hizmetler hakkındaki 

baĢarısızlığını ve hizmetlerin kötü yönetimden kaynaklandığı gerekçesi ile yapılan 

Ģikayetleri de incelemektedir.
256

 

2.6.4.3 Kuzey Ġrlanda Ombudsmanı 

Kuzey Ġrlanda Ombudsmanı kamu idarelerinin kötü yönetiminden kaynaklanan 

uygulamalarından dolayı zarar gören kiĢilerin Ģikayetlerini incelemektedir. Ombudsman 

Kuzey Ġrlanda Meclisi‟nden tamamen bağımsız bir biçimde görev yapmaktadır.
257

 

Ombudsmana Ģikayetler, BirleĢik Krallık Parlamentosu üyeleri tarafından 

iletilmektedir. Ombudsman, Parlamentoya yıllık olarak hazırladığı ve çalıĢmalarından 

bahsettiği bir rapor sunmakta; rapor, Avam Kamarasındaki Parlamento Komiserliği Özel 

Ġhtisas Komisyonu‟nda değerlendirilmektedir.
258
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Kuzey Ġrlanda Ombudsmanı‟nın görevi hastaneler, yerel yönetimler, kamu 

kuruluĢları, eğitim kurumları, Kuzey Ġrlanda Elektrik Ġdaresi ve ticari faaliyet gösteren 

kuruluĢları denetlemektir.
259

 

2.6.4.4 Adli Hizmetler Ombudsmanı 

1990 tarihli Mahkemeler ve Adli Hizmetler Yasası ile Adli Hizmetler 

Ombudsmanı‟nın göreve getirilmesine karar verilmiĢtir. Bu yasaya göre Adalet Bakanı 

tarafından en fazla üç yıl süre ile görev yapacak bir Adli Hizmetler Ombudsmanı 

atanmaktadır. Üç yıllık süre dolunca ombudsmanın tekrar göreve getirilmesi mümkündür. 

Adli Hizmetler Ombudsmanı‟na atanacak olan kiĢinin hukuk tahsili görmesi, hukukçu 

kimliğine ve tecrübesine sahip olması gerekmektedir. 
260

 

Adli Hizmetler Ombudsmanı Hükümete ve Adalet Bakanlığı‟na bir dilekçe yazmak 

Ģartı ile istediği zaman istifa edebilmektedir. Bunun yanında, Hükümet, Adli Hizmetler  

Ombudsmanı‟nı gerekli Ģartların meydana gelmesi durumunda görevden alabilmektedir. 

Ombudsman‟ın görevden alınma Ģartları ise Ģunlardır;
261

 

i. Ombudsman‟ın görevini layıkıyla yerine getiremeyecek kadar sağlık 

sorunlarının olması, 

ii. Ombudsman‟ın görevini kötüye kullandığının tespit edilmesi, 

iii. Ombudsman‟ın görevi gereği gerekli performansı gösterememesi, 

iv. Ombudsman‟ın geçerli bir nedeni olmadan en az 3 ay ve an fazla 6 ay süre ile 

görevinin baĢında olmaması, 

v. Ombudsman‟ın yetkili bir mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırılması. 

Yukarıda sayılan Ģartların varlığı söz konusu olduğunda ombudsman Hükümet 

tarafından derhal görevinden alınmaktadır. 

2.7 Fransa 

Fransa‟da Ombudsman Kurumu‟nun kurulması için ilk fikir, 1970 yılında Bağımsız 

Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri tarafından gündeme getirilmiĢtir. Dönemin BaĢbakanı 

Pierre Messmer‟in 2 Ekim 1972‟de Parlamento‟nun açılıĢı sebebi ile yaptığı genel siyasi 
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durum hakkındaki konuĢmasında; Fransa‟da bir Ombudsman Kurumu‟nun faaliyete 

geçirilmesi yönündeki fikrin benimsendiğini açıklamıĢtır.
262

 

BaĢbakan Pierre Messmer‟in açıklamalarına göre Fransız Ombudsmanı Mediaeteur 

(Arabulucu) olarak adlandırılacak ve Ġskandinav kökenli olmasına rağmen Fransa idari 

sistemine uyarlanacaktı. Messmer‟e göre Mediaeteur‟ün görevi devlet ile vatandaĢ 

arasındaki sorunları çözmekten daha ziyade karĢılıklı iliĢkilerin geliĢtirilmesi olacaktı. Bu 

sayede vatandaĢ devletin idari birimlerine olumlu tavır ve tutum segilerken ülke genelinde 

daha demokratik ve huzurlu bir ortam yaratılmıĢ olacaktır.
263

 

Mediaeteur‟un faliyete geçirilme fikri Fransa‟da ikiliğe sebep olmuĢ ve bu alanda 

tartıĢmalar baĢlamıĢtır. Mediaeteur fikrini destekleyenler, Mediaeteur‟un yargı sisteminin 

yükünü hafifletilip daha verimli bir biçimde çalıĢmasını sağlayacağını ve bu sayede de 

vatandaĢların kötü yönetimden kaynaklanan sorunlarını hızlı bir biçimde çözüme 

kavuĢturacağını belirtmekteydiler.
264

 

TartıĢmanın diğer tarafında yer alan ve bu sistemin ülkelerine uygun olmadığını 

düĢünenler ise Fransa‟da yönetimi denetleyen ve kararlarının hukuka uygunluğunu yaptığı 

incelemelerle tespit eden bir DanıĢtay kurumunun varlığını gerekçe göstererek ombudsman 

kurumunun yargı sistemini ve idari yönetimi karĢı karĢıya getireceğini belirtmektedirler.
265

 

YaĢanan bu tartıĢmalardan sonra Fransız Ombudsmanı Mediaeteur adı altında 3 

Ocak 1973 tarihinde çıkarılan bir yasa ile resmen faaliyete geçirilmiĢtir. Daha sonradan 24 

Aralık 1976 ve 13 Ocak 1989 tarihlerinde yasanın üzerinde yapılan değiĢikler sonucunda 

Mediaeteur son halini 6 ġubat 1992 tarihinde almıĢtır. Bu tarihte Mediaeteur‟un baĢına 

Cumhuriyet sözcüğü eklenenerek bundan sonra Cumhuriyet Arabulucusu (Mediaeteur de 

la Republique) olarak anılmaya baĢlanmıĢtır.
266
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2.7.1 Mediaeteur’un Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Fransa‟da Mediaeteur CumhurbaĢkanı‟nın onayını almak Ģartı ile Bakanlar Kurulu 

tarafından atanmaktadır. Mediaeteur‟un göreve getirilmesinde Parlamento‟nun herhangi bir 

yetkisi bulunmamaktadır.
267

 

Mediaeteur‟un görev süresi 6 yıl olarak kararlaĢtırılmıĢtır ve görev süresi dolan 

Mediaeteur‟un tekrardan bu göreve getirilmesi imkansızdır. Mediaeteur‟un görevi 

sırasında yaptığı incelemeler ve söylediği sözlerden dolayı hakkında herhangi bir cezai 

iĢlem yapılamamaktadır. Mediaeteur‟un yasaların açıkça belirttiği bir suçu iĢlediği 

DanıĢtay tarafından karar altına alınmadıkça görevden alınamamakta ve hiçbir makam 

veya kiĢi tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulamamaktadır.
268

 Mediaeteur görevi 

sırasında tam bir bağımsızlığa sahiptir. Hiçbir makamdan veya kiĢiden emir ve talimat 

almaz. Görevi sırasında kendisine yardımcı olacak personeli kendisi seçmekte özgürdür.
269

 

Mediaeteur genellikle devletin üst kademelerinde veya yüksek yargı organlarında 

görev yapmıĢ kiĢilerden seçilmektedir. Seçildikten sonra hiçbir devlet kurumu ile 

bağlantısı olmadan bağımsız ve geniĢ bir dokunulmazlık zırhı içerisinde görevini 

sürdürmektedir.
270

 

2.7.2 Mediaeteur’un Görev Alanı ve Yetkileri 

Mediaeteur‟un görev alanı kamu idarelerinin tamamını kapsamaktadır. Devlet tüzel 

kiĢiliği içerisinde yer alan bütün merkez ve taĢra kurumları, tüzel kiĢiliğe sahip olan ve 

ulusal düzeyde kamu hizmeti yapan kuruluĢlar, yerel yönetimler ve yerel yönetim 

birlikleri, devlet iktisadi teĢebbüĢleri ve kamu hizmeti gören özel hukuk kuruluĢları 

Mediaeteur‟un görev alanını oluĢturmaktadırlar. Burada önemli olan Mediaeteur‟un bu 

idari kurumların iç iĢleyiĢine karıĢmaması ve sadece vatandaĢ ile aralarında olan sorunlarla 

ilgilenmesidir. Ġncelemeleri sırasında ihtiyaç duyduğu takdirde ve olayın tüm gerçekliği ile 

günyüzüne çıkartılması için bakanlar da dahil olmak üzere bütün kamu personelinden 

yardım isteyebilir.
271
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Mediaeteur‟un kendisine ulaĢan Ģikayetleri incelerken, olayla ilgisinin olduğunu 

düĢündüğü evrak, bilgi ve belgeleri görevlilerden talep etme yetkisi vardır. Burada bir 

istisnai durum olarak milli savunma gibi önemli konularda ve devlet sırrını içeren bilgi ve 

belgeleri inceleme yetkisi yoktur.
272

 Ayrıca Mediaeteur araĢtırmaları sonucu elde ettiği 

bulguları isterse kamuoyu ile de paylaĢabilir.
273

 

2.7.3 Mediaeteur’e BaĢvuru ġekli 

Fransa‟da Mediaeteur‟a baĢvurmak kesin kurallara bağlanmıĢtır. Mediaeteur‟a 

baĢvurmadan önce ilgili bütün idari birimlere Ģikayetini bildirmek zorunluluğu vardır. Ġdari 

birimlerden herhangi bir sonuç alınamaması durumunda yargı organına baĢvurmak 

gerekmektedir. Konu ile ilgili bütün baĢvuru Ģekilleri ve yolları tüketildikten sonra 

Mediaeteur‟e yazılı olmak Ģartı ile baĢvuru yapılabilmektedir.
274

 

Ġdarenin uygulamalarından rahatsız olan ve zarar gören vatandaĢ doğrudan 

Mediaeteur‟e baĢvuru yapamaz. BaĢvurusunu bir milletvekili veya senatör aracılığı ile 

yapmak zorundadır. Bu Ģekilde benzer bir uygulamadan daha önce Ġngiltere baĢlığı altında 

söz edilmiĢti. Mediaeteur ve Parlamento Komiseri arasında olan bu benzerlik ikisinin 

arasında var olan farklılıkları yok etmemektedir. Ġngiltere‟de ki uygulamada baĢvuru sahibi 

sadece Avam Kamarası üyelerini aracı olarak kullanabilmektedir. Fransa‟da ise ayrım 

yapılmadan herhangi bir milletvekiline baĢvuru yapılabilmektedir.
275

 

Mediaeteur mahkeme sürecine giren ve henüz sonuçlanmamıĢ olaylarla ilgili 

Ģikayetleri kabul edememektedir. ġikayet konusu ile ilgili mahkemenin kararını 

etkileyebilecek müdahalede bulunamaz. Mahkemenin vermiĢ olduğu kararın haksız, taraflı, 

yanlıĢ ve kabul edilemez olduğu gerekçesi ile itirazda bulunamaz. Bu aĢamada sadece 

olayla ilgisi bulunan kurum ve kuruluĢlara yaptırımdan uzak ve öneri niteliği taĢıyan 

tavsiyelerde bulunabilir.
276

 

Mediaeteur‟e sadece gerçek kiĢilerin baĢvuru yapma hakkı vardır. Tüzel kiĢiler ve 

kamu personelleri baĢvuru yapamazlar. BaĢvuru sahibinin Ģikayete konu olan olayla 

doğrudan ilgisi olması Ģarttır. KiĢi bu olay karĢısında maddi veya manevi yönden zarara 

uğraması gerekmektedir. Mediaeteur‟e yapılan baĢvuru yargısal baĢvuru niteliği 
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taĢımamaktadır. BaĢvurulara herhangi bir zaman aĢımı süresi tanınmamıĢtır. KiĢi her 

zaman için baĢvuruda bulunabilir.
277

 

2.8 Ġsrail 

Ġsrail Ombudsman Kurumu ilk olarak Devlet MüfettiĢliği adı altında 1949 yılında 

yasa ile kurulmuĢtur. Devlet MüfettiĢliği Kurumu kamu kurum ve personellerinin 

gerçekleĢtirdiği iĢlemlerinin hukuka uygun ve kurallar dahilinde çalıĢmasını sağlamak için 

dıĢarıdan denetim yapar ve bu konular üzerine rapor verir. Devlet MüfettiĢi 1971 yılından 

itibaren ombudsman sıfatı ile görev yapmaktadır.
278

 

2.8.1 Ġsrail Ombudsmanı’nın Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Ġsrail Ombudsmanı Meclis Komisyonu önerisi ile Devlet BaĢkanı tarafından 

atanmaktadır. Güvenilirliğini kaybeden ombudsman meclisin mutlak çoğunluğu ile 

görevden alınabilmektedir. Knesset (Meclis) tarafından gizli bir oylama ile yedi yıllık bir 

görev süresi için seçilmektedir. Seçilen kiĢi sadece Knesset‟e karĢı sorumludur. Knesset 

üyeliği bulunanlar, yerel yönetim meclislerine üye olanlar, özel bir ticari kuruluĢta yönetici 

pozisyonunda görev yapanlar, kamu iktisadi teĢebbüslerinde görevli olanlar, maaĢ veya 

lojman dıĢında kendisine tanınan ayrıcalık sebebi ile devletle ticari iliĢkisi bulunanlar 

ombudsman (devlet müfettiĢi) olarak seçilemezler. Devlet müfettiĢliği görevinde bulunan 

kiĢiler görev sürelerinin sona ermesinden sonra üç yıl süre ile herhangi bir özel teĢebbüsün 

yönetici kadrosunda görev yapamazlar. Devlet ile karĢılığında maddi değer elde 

edebileceği herhangi bir ticari iĢe giriĢmesi kesin olarak yasaklanmıĢtır.
279

 

2.8.2 Ġsrail Ombudsmanı’nın Görev Alanı ve Yetkileri 

Devlet MüfettiĢiliği‟nin görev alanı tüm bakanlıkları, devlet kurumlarını, milli 

savunma teĢkilatını, yerel yönetimleri, devletin iĢlettiği ticari kuruluĢlarını kapsamaktadır. 

Devlet MüfettiĢi, Knesset‟te temsil edilen siyasi partilerin maddi kaynaklarını, mali 
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hesaplarını ve seçim kampanyası hesaplarını denetlemek ve uygunsuzluk gördüğü takdirde 

para cezası vermekle yetkilidir.
280

 

2.8.3 Ġsrail Ombudsmanı’na BaĢvuru ġekli 

Ġsrail‟de ombudsmana baĢvuru yazılı veya sözlü yapılabilmektedir. Sözlü yapılan 

baĢvurular kayıt altına alınmaktadır. ġikayetçi baĢvurusunu yaptıktan sonra imzalı bir 

Ģekilde ombudsman tarafından teslim alınır. ġikayetin konusu Ģikayetçiyi doğrudan zarara 

sokan veya bir faydadan yoksun bırakan bir eylem olabilir. ġikayete konu olan eylem 

yasaya açıkça karĢı olan bir unsuru içermesi gerekmektedir. Ombudsman Ģikayetin 

gerçekçi delillere dayanmadığını veya haksız bir Ģikayet olduğunun kanısına varırsa 

Ģikayeti baĢvuru sabinine bildirmek Ģartı ile geri çevirebilir.
281

 

2.9 Polonya 

Polonya‟da kurumun ilk olarak kurulma amacı komünist rejimin sosyal ve toplumsal 

hayata vermiĢ olduğu zararı en aza indirebilmek için idareyi denetlemekti. Sovyet 

Bloğu‟nda yer alan birçok ombudsman kurumu, insan hakları komiserliği adı altında 

kurulmuĢtur. Buna üç etken sebep olmuĢtur: ilk olarak insan haklarının korunması Sovyet 

Bloğu‟nun etkilerinden uzaklaĢmanın önemli bir unsurunu oluĢturmaktadır; ikinci olarak 

ombudsman kurumu insan hakları komisyonu ve ofisi ile benzer niteliklere sahiptir; son 

olarak ise insan hakları komisyonu ombudsman kurumundan daha fazla yaptırım uygulama 

yeteneğine sahiptir. Sovyet rejiminin baskısından bunalan halk bu sebeplerden dolayı 

ombudsman kurumuna ve insan hakları sözleĢmelerine sıkı bir Ģekilde bağlı 

kalmaktadırlar.
282

 

Özgürlüklerin korunmasını güvence altına almak için 15 Temmuz 1987 tarihli bir 

yasa ile 1 Ocak 1988 yılında Polonya‟da Kamu Haklarının Korunması için Komiserlik 

Ofisi kurulmuĢtur. Bu kurumun faaliyete geçirilmesi ve öneminin toplumun her kesimine 

anlatılması konusunda üniversiteler ve akademik çevreler önemli görevler üstlenmiĢlerdir. 

Ombudsman Kurumu henüz kurulduğu ilk günlerde dahi azınlıklar ve insan hakları 

alanlarında medeni, siyasi ve ekonomik hakların korunması için faaliyetlerde bulunmuĢ ve 
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olumlu sayılabilecek sonuçlar elde etmiĢtir. Ombudsman Kurumu halk arasında 

özgürlüklerinin teminatı olarak görülmüĢ ve kısa sürede saygı duyulan bir kurum haline 

gelmiĢtir.
283

 

2.9.1 Polonya Ombudsmanı’nın Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Kamu Hakları Koruyucusu Komiseri Polonya Parlementosu tarafından atanmaktadır. 

Atanacak olan Komiser Polonya vatandaĢı ve hukukçu kimliğine sahip olması önem 

taĢımaktadır. Devletin idari birimlerinde veya yüksek yargı organlarında görev yapması ve 

güvenilir bir kariyerinin olması gerekmektedir. Komiser dört yıllık bir görev süresi için 

atanmakta ve tekrar seçilebilmektedir. Komiser sadece Parlamento‟ya karĢı sorumludur ve 

diğer devlet organlarına karĢı bağımsızdır. Hiçbir makam veya kiĢiden görevi adına emir 

veya talimat almaz. Komiser görevi sırasında baĢka bir memur sıfatı ile çalıĢamaz ve hiçbir 

devlet kademesinde sorumlu olarak bulunamaz. Görevi sırasında söylediği sözlerden ve 

incelemelerinden dolayı hukuki bağımsızlığı vardır. Bu bağımsızlığından dolayı görevi 

adına gerçekleĢtirdiği eylemlerden dolayı yasal yükümlülüğü yoktur.
284

 

2.9.3 Polonya Ombudsmanı’nın Görev Alanı ve Yetkileri 

Polonya Kamu Hakları Koruyucusu Komiseri görevi sırasında geniĢ yetkilere 

sahiptir. KiĢisel hakların ve özgürlüklerin korunması için devletin bütün idari organlarını 

bağımsız bir biçimde denetleme yetkisi vardır. Kamu idarelerinin ve örgütlerinin hukuka 

aykırı olarak gerçekleĢtirdiği eylemlerden dolayı vatandaĢın zarar görmemesi için 

denetimlerde bulunmaktadır. Komiser yargı organını da denetleme yetkisine sahip olmakla 

birlikte hakimlerin bağımsız olarak aldığı kararlarına müdahale edemez. Ġlgilendiği husus 

davaların mahkemelere geç gelmesi ve hukuk sürecinin yavaĢ iĢlemesidir. Komiser‟in 

yalnızca bu iki unsur söz konusu olduğu zaman yargıya müdahale etme yetkisi vardır.
285
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Polonya‟da Komiser yasama organına karĢı sorumlu olmakla birlikte  yasama 

organını denetleyememektedir. Sadece yasaların Anayasa‟ya aykırı olduğunu gerekçe 

göstererek Anayasa Mahkemesi‟ne dava açma hakkı vardır.
286

 

2.9.4 Polonya Ombudsmanı’na BaĢvuru ġekli 

Polonya Kamu Hakları Koruyucusu Komiseri kiĢilerden gelen Ģikayet üzerine veya 

re‟sen harekete geçebilmektedir. Her vatandaĢ herhangi bir Ģekil Ģartı gerektirmeden 

Komisere baĢvuruda bulunabilir. BaĢvurular sırasında harç veya baĢka bir isim altında 

ücret alınmaz. Komiser kendisine gelen baĢvuruları önem sırasına göre inceler. 

Ġncelemeleri sonucunda haksız veya uygunsuz bulduğu baĢvuruları Ģikayet sahibine 

bildirmek Ģartı ile reddetme hakkına sahiptir. BaĢvurularda zaman aĢımı süresi söz konusu 

değildir.
287

 

2.10 Hollanda 

Hollanda idari yapısı bakımından son derece farklı bir ülkedir. MonarĢi ve 

demokrasinin birlikte görüldüğü ülkede aynı zamanda üniter ve parlamenter sisteminde bir 

arada kabul edildiğini görmekteyiz. Hollanda yerel yönetimlerini özerkleĢtirmeyi 

baĢarırken üniter yapısından da taviz vermeyen bir durum sergilemektedir. Hollanda‟yı 

parlamenter bir yapıya sahip  anayasadan güç alan monarĢi düzeni olarak tanımlamak en 

doğrusu olacaktır. Hollanda‟da parlamento birinci ve ikinci meclisten oluĢmaktadır.
288

 

Ombudsman Kurumu‟nun geleceğini Ģekillendiren mecliste ikinci meclistir. Hollanda‟da 

Ombudsman Kurumu 1981 yılında çıkarılan Ulusal Ombudsman Yasası ile faaliyetine 

baĢlamıĢtır.
289

 

2.10.1 Hollanda Ombudsmanı’nın Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Ombudsmanın yasal statüsü birçok ülkede Anayasaya dayanmakla birlikte 

Hollanda‟da yasaya dayanmaktadır.
290

 Hollanda Ombudsmanı, ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 

önerdiği üç kiĢi arasından Parlamento Ġkinci Meclisi tarafından atanmaktadır.
291
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Ombudsman görevini layıkıyla yerine getirmediği, incelemelerinde yetersiz kaldığı, özel 

veya devlet kuruluĢlarında baĢka bir görev üstlendiği, Hollanda vatandaĢlığını kaybettiği, 

cezai nitelikteki suçları iĢlediği gerekçesi ile hapis cezası aldığı durumlarda Kraliçe 

tarafından görevden alınmaktadır. Bunun yanında, ombudsmanın görevini ihmal edip 

yerine getirmediği ve görevinin gerektirdiği nitelikler açısından yetersiz kaldığı 

durumlarda görevden alınması için Parlamento‟nun teklifi üzerine Kraliçe tarafından 

görevden alınmaktadır.
292

Hollanda‟da yasal olarak kadınlar da ombudsman 

seçilebilmektedirler.
293

 

Hollanda Ombudsmanı vatandaĢlara sorunlarını resmi makamlardan uzak bir 

ortamda tartıĢma fırsatı sunmaktadır. Hiçbir kurumdan emir ve talimat almadan tam bir 

bağımsızlık içerisinde görev yapmaktadır. Hollanda Ombudsmanı bir anlaĢmazlığın 

çözüme kavuĢturulması için gereken önlemlerin alınmasını savunan bir avukat veya bir 

diplomat gibi görev yapmaktadır.
294

 

2.10.2 Hollanda Ombudsmanı’nın Görev Alanı ve Yetkileri 

Hollanda Ombudsmanı‟nın kamu idare ve personeli üzerinde son derece geniĢ bir 

araĢtırma, inceleme ve denetleme yetkisi vardır. Hollanda‟da yerel yönetimlerin kendi 

içerisinde ombudsman kurumuna sahip olmalarından dolayı ulusal ombudsmanın ülke 

genelinde görev alanı 12 il ve 7 yerel yönetimi kapsamaktadır. Ombudsman‟ın idarenin 

kararlarını değiĢtirme, düzeltme veya kaldırma yetkileri yoktur. Tespit ettiği hatalı 

eylemler için önerdiği teklifler yasal bir yaptırım uygulama niteliğine sahip değildir. 

Ombudsmanın teklifleri yaptırım niteliğine sahip olmamakla birlikte gözardı edilemeyecek 

ölçüde öneme sahiptir. Ombudsman Parlamentoya sunulmak üzere çalıĢmaları hakkında 

bir rapor düzenlemektedir. Bu raporu Parlamento Ġkinci Meclisi inceler. Ombudsman 

gerekli gördüğü takdirde hazırladığı raporun içeriğini halka açıklayabilmektedir.
295

 

2.10.3 Hollanda Ombudsmanı’na BaĢvuru ġekli 

Hollanda‟da ombudsmana baĢvuru yapabilmek için idare tarafından gerçekleĢtirilen 

eylemlerin sonucununda bireyin zarar görmüĢ olması gerekmektedir. ġikayet herhangi bir 
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Ģekil Ģartına bağlı değildir. BaĢvuru sahibi ombudsmana sözlü, yazılı veya telefon aracılığı 

ile de baĢvurusunu yapabilmektedir.
296

 Ombudsmana baĢvuru yapılmadan önce haksız 

veya hatalı eyleme sebep olan kamu idaresine baĢvuru yapmak zorunludur. Ġlgili idareye 

baĢvuru yapmadan ombudsmana baĢvuru yapılamaz. ġikayete sebebiyet veren idari birim 

Ģikayetçinin baĢvurusu ile ilgilenmezse veya olumlu bir sonuç çıkmazsa Ģikayetçi 

baĢvurusunu ombudsmana yapabilmektedir.
297

 

Ombudsman herhangi bir Ģikayet olmadan da tespit ettiği hataları incelemek ve 

araĢtırmak için doğrudan harekete geçebilmektedir. Hollanda Ombudsmanı bu yetkisini 

etkin bir Ģekilde kullanmaktadır.
298

 

Hollanda Ombudsmanı kabul ettiği baĢvurular içerisinde doğrudan hükümeti 

ilgilendiren bir Ģikayet tespit ettiği takdirde bu baĢvuruyu değerlendirme yetkisi vardır. 

Ġncelemeleri sonucu aldığı kararları uygulaması için hükümete yaptırım yapma yetkisi 

yoktur. Ombudsman‟ın aldığı kararlar sadece öneri ve teklif özelliği taĢımaktadır. 

Ombudsmanın kararları hükümete yaptırım uygulama niteliği taĢımadığı sürece hükümet 

tarafından saygı ve önem ile karĢılanmaktadır.
299

 

2.11 Avusturya 

Avusturya yaklaĢık 7.5 milyon nüfuslu ve federal yapısı içerisinde 9 eyalete sahip 

olan bir Orta Avrupa ülkesidir.
300

Avusturya Ombudsmanı “Halk Avukatı” olarak 

anılmaktadır. Halk Avukatı‟nın çalıĢma esasları ve statüsü 24 ġubat 1977 tarihinde 

belirlenmiĢ ve 1 Temmuz 1981 tarihinde ise Anayasa‟ya 148. madde olarak eklenmiĢtir.
301

 

Avusturya Ombudsman Bürosu‟nun (Volksanwaltschaft) kuruluĢ nedeni, 

vatandaĢların bürokrasiden doğan huzursuzluğunun ve sıkıntılarının artmasıdır. 

Ombudsman Bürosu bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için 1977 yılında resmi hale 

getirildi.
302
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Avusturya Ombudsmanı göreve baĢladığı ilk yıllarda halk tarafından tereddütle 

karĢılanmıĢtır. Kurum baĢvuruları kabul edip olumsuzlukları çözme yolunda ilerleme 

kaydedince halk tarafından benimsenerek günümüz için vaz geçilemez bir hal almıĢtır. 

Halkında desteğini kazanan kurumun yetkileri ve görev alanı da geniĢletilmiĢtir. Kurumun 

temel görevi yargı sistemi ile demokrasi arasında bir köprü vazifesi görmesidir.
303

 

2.11.1 Avusturya Ombudsmanı’nın Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Avusturya‟da ombudsman olarak göreve getirilecek olan kiĢinin aday gösterilmesi ve 

göreve getirilmesi için Parlamento‟da temsil edilen üç büyük partinin ortak kararı 

gerekmektedir. Ortak alınan karar ile oluĢturulacak olan bağımsız federe bir kurum 

ombudsman görevini üstlenmektedir. Bu kurum üç kiĢiden oluĢan bir heyet olarak  

çalıĢmaktadır.
304

 

Ombudsman Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısı Ana Komite tarafından 

hazırlanan ortak tavsiye kararına dayanarak Ulusal Konsey tarafından seçilmektedir.
305

 

Ombudsman Kurulu‟nun merkez çalıĢma ofisi Viyana‟da bulunmaktadır. Kurul 

baĢkanlığına üç büyük partinin aday gösterdiği kiĢilerden en çok oy alanı en az bir dönem 

olmak üzere kendi aralarında değiĢim göstererek seçilirler.
306

 

Bir ombudsman kurulu üyesi erken emekli olursa veya sağlık durumunun uygun 

olmaması gibi zorunlu sebeplerden dolayı görevi bırakmak zorunda kalırsa Ulusal 

Konsey‟de temsil edilen partiler tarafından yeni bir üye atanır. Yeni üyenin göreve 

getirilmesi ile kurulda baĢkanlık için yeni bir seçim yapılması gerekmektedir.
307

 

Ombudsman veya ombudsman kurulu üyesi olarak atanacak olan kiĢiler Ulusal 

Konsey üyesi olamazlar. Atandıktan sonra görevleri sırasında baĢka bir görev daha 
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üstlenemezler. Hangi amaç ve ünvan adı altında olursa olsun özel veya kamu kurumlarında 

çalıĢamazlar.
308

 

2.11.2 Avusturya Ombudsmanı’nın Görev Alanı ve Yetkileri 

Avusturya‟da yaĢayan her birey kamu idarelerinin haksız eylemlerinden veya kötü 

yönetimlerinden dolayı ombudsmana baĢvuru yapabilmektedir. Ombudsmanın görev alanı 

ise bütün kamu idarelerini kapsamaktadır. Ombudsman kendi kararı ile Ģüphelendiği bazı 

olumsuzlukları veya kötü yönetimi araĢtırmak için harekete geçmeye yetkilidir. Mutlaka 

bireylerden gelecek bir Ģikayeti beklemek zorunda değildir. Ombudsman harekete 

geçebilmesi için gerekli Ģartların gerçekleĢmesi halinde yönetmeliklere bağlı kalmamaya 

yetkilidir. Ombudsmanın idareyi denetleme yetkisi idari iĢlemleri kapsamaktadır. Ġdarenin 

gerçekleĢtirdiği eylemlerini yasalarla uygun olup olmadığını denetlemektedir.
309

 

Ombudsman Ulusal ve Federal Konseye yıllık olarak çalıĢmaları hakkında rapor 

vermekle sorumludur. Ombudsman hazırladığı raporun Ulusal veya Federal Konsey‟de 

tartıĢılması halinde bu tartıĢmalara katılmaya yetkilidir. Ombudsman Ulusal Konseyde 

veya alt komitelerinde tartıĢılan ve kendisini ilgilendiren mali konularda Federal Maliye 

Yasası hükümleri gereği tartıĢmalara katılıp taraf olma yetkisi vardır.
310

  

Ombudsmanın incelediği konu hakkında ilgili kamu idarelerinden bilgi ve belge 

talep etme hakkı vardır. Federal Hükümet veya yerel makamlar ombudsmanın bu talebini 

yerine getirmek zorundadırlar. Hiçbir kurum veya kiĢi gizliliğini öne sürerek bilgi ve belge 

vermeme gibi bir durum içerisine giremez. Ombudsman talep ettiği takdirde tüm kamu 

personeli ombudsmana ifade vermek zorundadır.
311
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2.11.3 Avusturya Ombudsmanı’na BaĢvuru ġekli 

Avusturya‟da ombudsmana baĢvuru yapmak için Avusturya vatandaĢı olma 

zorunluluğu yoktur. BaĢvuru yapabilmek için ilk olarak kiĢinin kamu idareleri tarafından 

bir haksızlığa uğratılması ve bu eylemden dolayı maddi veya manevi olarak doğrudan zarar 

görmesi gerekmektedir. BaĢvuru sahibi Ģikayetini ilk önce ilgili kamu idaresine bildirmesi 

gerekmektedir. Kamu idaresinin Ģikayet ile ilgilenmemesi veya kiĢiyi tatmin edecek bir 

çözüm yolu bulamaması sonucu ombudsmana baĢvuru yapılabilmektedir. BaĢvurunun 

herhangi bir Ģekil Ģartı yoktur. BaĢvuru sahibi baĢvurusunu sözlü, yazılı, telgraf, telefaks 

veya elektronik posta aracılığı ile yapabilir.
312

 Avusturya‟nın herhangi bir yerinden kiĢiler 

ombudsman bürosuna bir yerel konuĢma ücreti karĢılığı telefon edebilmektedir. Bu durum 

ombudsmana baĢvuruları kolaylaĢtırdığı gibi vatandaĢın maddi bir külfete girmesini 

önlemektedir.
313

  

Avusturya Ombudsmanı, Viyana‟daki ombudsman bürosuna gelemeyecek durumda 

olan vatandaĢların da durumunu göz önünde bulundurarak Viyana dıĢına geziler 

düzenleyerek vatandaĢların Ģikayetlerini toplamaktadır. Düzenlenen gezilerin temel amacı 

Ģikayet sahiplerinin Viyana‟ya gelmesi sırasında yapacakları masrafı ortadan kaldırnak ve 

Ģikayet sahiplerine doğrudan ulaĢabilmektir.
314

 

2.12 Amerika BirleĢik Devletleri 

Ombudsman Kurumu ABD‟de ilk olarak Hawaii Omnudsmanı‟nın 1969‟da 

kurulmasından itibaren kırk iki yıldır denetimlerini sürdürmektedir. Yerel yönetimler ve 

federe devletler üzerinde geniĢ bir denetim sistemi oluĢturan ombudsman kurumu etkili bir 

biçimde faaliyet göstermektedir.
315

 

1960‟lı yılların yaĢandığı dönemde Ġsveç Ombudsmanı Amerikan reformcularının 

dikkatini çekmiĢtir. ABD‟de ilk olarak ombudsman fikrini dile getiren kiĢi Herbert 

Kaufman‟dır. Herbert Kaufman‟a göre, “Bazı denetçiler sadece uzmanlık alanlarıyla 

uğraĢmakta, resmi memurlar ise bürokrasi alanında deneyim sahibi olmalarına rağmen 

hataların düzeltilmesinde Ģahsi çıkarı olan yeterli personel ve yetkili tarafından 
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desteklenme durumu söz konusu olduğu zaman bu konu hakkında verimli bir biçimde 

faaliyet gösterebilmekteler. GörünüĢe göre bir bürokratı yine kendisi gibi bir bürokrat olan 

baĢka bir kiĢi denetlemektedir.” Fakat ombudsmanı eleĢtirenler kurumun bir çok Ģeyi 

baĢarmak için yeteri güce sahip olduğundan süphe etmekte ve Amerikan siyasi yönetim 

çevresinin dostça olmayan eleĢtirilerine karĢı hayatta kalabilmesi için yeteri kadar esnek 

olmadığını iddia etmektediler.
316

  

ABD‟de ulusal anlamda değerlendirilebilecek bir ombudsman kurumu yoktur. Görev 

yapan ombudsman kurumları eyalet ve yerel yönetim alanlarında örgütlenmiĢlerdir.
317

 

ABD‟de beĢ eyalet Ġskandinav temelli olan klasik ombudsman benzeri kurumları 

faaliyete geçirmiĢlerdir. Ġlk ombudsman kurumu 1969 yılında Hawaii ve Oregon 

eyaletlerinde oluĢturulmuĢtur. Ardından 1971‟de Nebraska eyaletinde ikinci bir 

ombudsman kurumu yasalaĢmıĢtır.
318

 Ombudsman Kurumu‟nun bu eyaletlerde göstermiĢ 

olduğu baĢarının ardından 1972‟de Iowa‟da ve 1975‟te ise Alaska‟da faaliyete 

geçirilmiĢtir.
319

 Bu eyaletlere ek olarak Detroit, Michigan, King County, Washington, 

Boise ve Idaha gibi bazı kensel alanlarda da klasik ombudsman sahiptir. Bunlara ek olarak, 

klasik ombudsmanın gücünün yetmediği yerlerde, üniversitelerde, özel iĢletmelerde ve 

bakımevlerinde birçok ombudsman görev yapmaktadır.
320

 

ABD‟de halkın Ģikayet etme özgürlüğü demokrasi ile birleĢtirilmiĢtir. Bu iki kavramı 

birbirinden ayırmak oldukça zordur. VatandaĢın idare karĢısında uğradığı haksızlığı veya 

idarenin kararlarından dolayı gördüğü zararı Ģikayet etme özgürlüğü vardır. Bu özgürlük 

hiçbir biçimde kısıtlanmaması için Anayasa güvencesi altına alınmıĢtır. Bireyler Anayasa 

ile desteklenen bu özgürlüklerini kullanırken hiçbir idari kurumdan ve kamu personelinden 

ön izin almaz. Maddi veya manevi olarak zarara uğradığına kanaat getiren her birey Ģikayet 

etme özgürlüğünü sonuna kadar kullanmaktadır.
321

 

VatandaĢların haklarını daha geniĢ bir çerçevede arayabilmeleri için ombudsman 

kurumu birçok özel alanda faaliyet göstermektedir. Konusunda uzman olan kiĢiler 
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tarafından vatandaĢların baĢvuruları kabul edilip makul bir çözüm yolu ile kiĢileri memnun 

edecek bir sonuca kavuĢturmaya çalıĢılmaktadır. Bu sebepten dolayı ABD‟de toplam 16 

değiĢik alanda hizmet veren özel ombudsman birimleri mevcuttur. Bunlar; YaĢlı 

Ombudsmanı, Üniversite Ombudsmanı, Ġskan Ombudsmanı, Cezaevi Ombudsmanı, 

Tüketici Ombudsmanı, Azınlıklar Ombudsmanı, Çevre Ombudsmanı, Çocuk 

Ombudsmanı, Adalet ve Yatırım Ombudsmanı, Sağlık Ombudsmanı, Aile Ombudsmanı, 

Vergi Toplama Ombudsmanı, Kamu ġirketleri Ombudsmanı, ĠĢveren Sorunları 

Ombudsmanı, ĠĢ Ombudsmanı, ve Zihinsel Sağlık Ombudsmanı‟dır.
322

 

ABD‟de Öğrenci Ombudsmanı ilk olarak 1966-1967 akademik yılı baĢında Montana 

Eyaletine bağlı Billings Ģehrinde yer alan “Eastern Montana College”da atandı. Üniversite 

Ombudsmanı ilk baĢlarda bu kurumu destekleyen çevrelerin beklediği etkiyi 

yaratmamasına rağmen ombudsmana gelen baĢvurular Amerikan Yüksek Eğitimi‟nde 

kuruma karĢı olan bir eğilimin varlığının sinyalini vermektedir. 1971 yılı Mart ayı itibari 

ile ABD‟de altmıĢ dokuz üniversitede ombudsman kurumu memurları görevlendirildi. 

1973-1974 akademik yılı sonunda ise yüzden fazla üniversitede ombudsman kurumu 

memurları görev yapmaktadır.
323

 

2.12.1 Amerika BirleĢik Devletleri Ombudsmanı’nın Göreve Getirilmesi ve 

Statüsü 

ABD‟de ulusal bir ombudsman kurumunun olmadığından daha önce bahsedilmiĢtir. 

Ombudsman kurumları eyalet ve yerel yönetimler alanında faaliyet göstermekte olduğu 

için her eyaletin ombudsman ataması ve görev alanı farklılık gösterebilmektedir. Bu 

sebepten dolayı ombudsman kurumu alanında ön plana çıkmıĢ bazı eyaletler konu baĢlığı 

altında incelenmiĢtir. 

Hawaii Ombudsmanı Parlamento tarafından atanmaktadır. Ombudsman, 

Parlamento‟nun her iki meclisinin de katıldığı bir oturumda mutlak çoğunluk ile 6 yıllık bir 

görev süresi için atanmaktadır. Ombudsman Yasası‟na göre bir defa ombudsman olarak 

atanan kiĢi görevden alınmasını gerektirecek eylemlerde bulunmadığı takdirde bir dönem 

daha görev yapabilmektedir. Ombudsman‟ın tekrar aynı göreve getirilmesi için üç 

dönemden daha fazla bu görevi sürdürmemesi gerekmektedir. Ombudsman görevini 
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kötüye kullandığı, ihmalkarlık gösterdiği, görevini sürdüremeyecek kadar sağlık sorunları 

ile yüzleĢtiği durumlarda her iki meclisin ortak kararı ve Parlamento‟nun 2/3 

çoğunluğunun  onayı ile görevden alınabilmektedir. ġayet ombudsman görevi sırasında 

ölür, istifa eder, görevden uzaklaĢtırılır veya sağlık sorunları sebebi ile mecburen görevi 

bırakmak zorunda kalırsa ombudsmanın baĢyardımcısı kalan görev süresinde 

ombudsmanın görevini ve tüm yetkilerini bir sonraki görev süresine kadar üstlenir.
324

 

Son iki yıl içerisinde Paramento üyeliği yapmıĢ olan hiç kimse ombudsman olarak 

atanamaz. Bunun yanında, baĢka eyaletlerde ombudsman olmak için aday olan ve kâr 

amacı güden bir kuruluĢta görev alan kiĢiler de ombudsman olmak için aday olamazlar. 1 

Temmuz 2005 yılından beri yürürlükte olan yasaya göre Ombudsman‟ın maaĢı Hawaii 

Sağlık Müdürü‟nün maaĢına eĢittir. Eyalet sınırları içerisinde kamu personelinin maaĢları 

hakkında çıkartılacak bir genel yasa haricinde Ombudsman‟ın görev süresi boyunca maaĢı 

azaltılamaz.
325

 

Nebraska Eyaleti‟nde atanacak olan ombudsmanın ise sahip olması gereken 

özellikler kesin bir Ģekilde önceden belirlenmiĢtir. Halktan gelen Ģikayetleri hukuksal 

açıdan değerlendirebilecek, kamu politikalarını iyi bir yönetim tarzı ile birleĢtirebilecek, 

görevi süresince tarafsız kalabilecek niteliklere sahip olmalıdır. Parlamento‟da son iki yıl 

içerisinde görev yapan, göreve aday olduğu sırada baĢka bir devlet görevinde bulunan ve 

kâr amacı güden bir kuruluĢta görev alan kiĢiler ombudsman olarak atanamazlar. 

Ombudsman olarak atanan kiĢinin görevine resmen baĢlamasından sonra hiçbir Ģekilde 

özel bir iĢletmede görev almaları kabul edilemez.
326

 

Alaska Ombudsmanı 1975 yılında Alaska Parlamentosu tarafından göreve 

getirilmiĢtir. Ombudsman, Alaska Parlamentosu Seçici Kurulu‟nun en az 2/3 oy oranını 

aldıktan sonra Vali‟nin onayı ile atanmaktadır. Atanan ombudsman beĢ yıl süreli olarak 

görev yapmaktadır ve ikinci defa atanma hakkı vardır.
327

 

Alaska Hukuk Hizmetleri BaĢkanlığı‟nı da yürütmüĢ olan Avukat Frank Flavin 

yoksulların yasak haklarının teminat altına alınması için Alaska Parlamentosu tarafından 
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atanan ilk ombudsmandır. Frank Flavin beĢ yıllık bir görev süresi dönemi için göreve 

getirildi. Yasal olarak üç dönem göreve getirilme hakkına sahip olmakla birlikte görev 

süresi sonunda tekrardan göreve getirilmedi.
328

 

Alaska Eyaleti‟nde görev alacak ombudsmanın son bir yıl içerisinde Parlamento‟da 

görev yapmaması, baĢka bir özel kuruluĢta veya devlet hizmetinde görev almaması ve 21 

yaĢından büyük olması aranan temel Ģartlardır. Bunun yanında, ikamet ettiği yerde son üç 

yıl içerisinde siyasi seçimlerde oy kullanmayan kiĢiler ombudsman olarak atanamazlar. 

Ombudsman olarak atanan kiĢiler görevleri sırasında hiçbir siyasi partiye üye olamaz ve 

faaliyetlerine katılamazlar.
329

 

2.12.2 Amerika BirleĢik Devletleri Ombudsmanı’nın Görev Alanı ve Yetkileri 

ABD‟de ombudsmanın görev alanı ve yetkileri bulunduğu eyaletlere göre 

değiĢmektedir. Her eyalet kendi ihtiyacı çerçevesinde görevlendirdiği ombudsmanı gerekli 

yetkilerle donatmıĢtır. Hawaai Ombudsmanı yasama ve yargı organlarını ve bunlara dahil 

olan kamu personellerini denetleyememektedir. Federal Hükümetin taĢra örgütlerini, 

Vali‟yi ve doğrudan valiye bağlı olan kamu personelleri hakkında yapılan Ģikayetleri 

inceleyememektedir. Ombudsman bu kurumlar hakkında yapılan Ģikayetleri yetkisinin 

olmadığını baĢvuru sahibine açıklamak Ģartı ile geri çevirmek zorundadır. Yargı organına 

ulaĢan ve yargı sürecinin iĢlediği bir konu hakkında ombudsman inceleme yapamaz. 

Ombudsman Hawaii Eyaleti sınırları dahilinde bulunan bütün yerel yönetim birimlerini en 

ince ayrıntısına kadar incelemekle yetkilidir. Bu alanda herhangi bir sınırlamaya 

gidilmemiĢtir.
330

 

Ombudsman alınan kararın hukuka aykırı olduğunu, haksız, baskıcı ve gereksiz bir 

uygulamadan dolayı vatandaĢın zarar gördüğünü tespit etmesi sonucu Ģikayet üzerine veya 

re‟sen harekete geçebilmektedir. Ombudsman temelinde bir hataya dayanan, uygunsuz ve 

alakasız kararlar sonucu, nedeni yeterli bir biçimde açıklanamayan sorunlar ve yetersiz 

performans gösterildiği gerekçesinden doğan anlaĢmazlıklar sebebi ile inceleme baĢlatma 

yetkisine sahiptir.
331
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Alaska Ombudsmanı idare hakkında olan bir Ģikayeti araĢtırdığı takdirde yazılı 

kurallara bağlı kalmak zorundadır. Eyalet yasalarına göre ombudsmanın kamu idareleri 

hakkında araĢtırma ve inceleme baĢlatabilmesi için 16 adet yazılı gerekçenin gerçekleĢmiĢ 

olması gerekmektedir. Bu maddelerin standart haline getirilmesinin sebebi konuyu 

araĢtıracak olan ombudsmanın görev alanını ve yetkilerini kesin bir hüküm ile 

belirlemektir. Bu maddeler Ģunlardı;
332

 

i. Mantıksız yapılan iĢlemler, 

ii. Haksız hükümlerle gerçekleĢtirilen eylemler, 

iii. Hukuka aykırı yapılan iĢlemler, 

iv. ĠĢlemlerin yetersiz performans ile yapılması, 

v. GerçekleĢtirilen iĢlemin esas yönü ile hatalı olması, 

vi. Yetkinin kötüye kullanılması, 

vii. Keyfi iĢlemlerin yapılması, 

viii. ĠĢlemi yapan kamu personelinin kendi inisiyatifi ile iĢlem yapması,  

ix. ġikayete konu olan iĢlemin sebeplerinin yetersiz olması, 

x. Baskıcı bir zihniyetin kararı sonucu iĢlem yapılması, 

xi. GerçekleĢtirilen iĢlemin gerekçelerinin yanlıĢ olması, 

xii. GerçekleĢtirilen iĢlemin gerekçelerinin konu ile alakasız olması, 

xiii. Gereksiz yere ayrımcılık yapılması, 

xiv. Ġdarenin yasalara aykırı yaptığı iĢlemler, 

xv. Gerekçesi olmayan kararların alınması, 

xvi. Diğer sebeplerden kaynaklanan Ģikayetlerdir. 

Ombudsman Ģikayetleri incelemeye baĢlamadan önce Ģikayetin bu maddelerin 

hangilerini kapsadığını tespit etmek zorundadır. Aksi takdirde konu hakkında iĢlem 

baĢlatmaya yetkili değildir. 
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2.12.3 Amerika BirleĢik Devletleri Ombudsmanı’na BaĢvuru ġekli 

Birçok ülkede Ombudsman Kurumuna baĢvuru yapmadan önce temel ilke olarak 

benimsenen husus ilgili kamu idaresine baĢvuru yapma zorunluluğudur. Bu durum 

ABD‟de benimsenen bir ilke değildir. Kamu idaresi hakkında Ģikayeti olan vatandaĢların 

ilgili birim ile dolaysız olarak iletiĢime geçmesi önerilmekle birlikte vatandaĢın kamu 

idarelerinin eylem ve iĢlemlerinden dolayı zarara uğramaları sebebi ile Ģikayetlerini zarara 

yol açan idari birime yapmaları ve bu Ģekilde bir çözüm yolu aramaları kabul 

edilmemektedir. Böyle bir durum çözümden uzak bir yaklaĢım sergilemektedir. Çünkü 

vatandaĢı zarara uğratan kamu idarelerinde görev yapan alt kademe personelinin 

hatalarının olmasının yanında bu hatalarda üst kademede görev alan yönetici sıfatına sahip 

kiĢilerinde sorumlulukları vardır. ĠĢlemi yapan memur bu eylemi amirinin yönlendirmesi 

ile gerçekleĢtirmiĢ ise sorumluluğun büyük bir kısmı amir konumundaki kamu 

personelindedir. ġayet iĢlemi yapan memur iĢlemi kendi inisiyatifi ile yapmıĢ ise amir 

konumunda bulunan kiĢinin memurunu denetlemediği ve iĢlemlerini takip etmediği 

gerekçesi ile tekrar bu haksız eylemden dolayı sorumlu olmaktadır. Her iki durumdada 

sorumluluğun büyük bir kısmını üstlenen amir kendisine memuru hakkında gelen Ģikayeti 

iĢleme koymasının ne kadar imkansız olduğunu görmekteyiz. Böyle bir durumda Ģikayet 

sahibi Ģikayetinden vazgeçirilmek istenmekte veya herhangi bir sonuç alınamayacağı 

kendisine bildirilerek umutsuzluğa sevk edilmektedir.
333

 

Bunun yanında, Hawaii Ombudsmanı idare hakkında Ģikayeti olan bireylerin ilk önce 

idare ile dolaysız olarak temasa geçmesini önermektedir. Böyle bir yönlendirme daha 

önceden bahsedilen idareye baĢvuru yapmama zorunluluğu olarak algılanmamalıdır. 

Deneyimler göstermiĢtir ki idarenin kendisine yapılan çoğu baĢvuruda da vatandaĢ 

sorunları ile baĢbaĢa kalmaktadır. Hawaii Ombudsmanı baĢvuruları mektup, telefon ve 

elektronik posta yolu ile kabul ettiği gibi vatandaĢın yüzyüze yapacağı baĢvurularınıda 

kabul etmektedir. BaĢvuru sahibi kimliğini ombudsmana açıklamak zorundadır. 

Ombudsman gerekli gördüğü takdirde baĢvuru sahibinin kimliğini gizleme hakkına 

sahiptir.
334
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Ombudsman kendisine gelen Ģikayetleri kabul etmek veya araĢtırmak için hiçbir 

Ģekilde ve hiçbir isim altında baĢvuru sahibinden ücret talep edemez. BaĢvurular tamamen 

ücretsizdir.
335

 

2.13 Rusya Federasyonu 

Ġdarenin denetlenmesi konusunda eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

(SSCB), Çin Halk Cumhuriyeti ve komünist sistemi ile yönetilmiĢ olan bazı Doğu Avrupa 

ülkeleri denetim sistemlerinde görülen “Prokuratura” denetimi günümüzde hâlâ Kuzey 

Kore ve Küba gibi sosyalist cumhuriyetlerde görülmektedir.
336

 

Rusya Federasyonu‟nda 300 yıllık bir geçmiĢi olan ve günümüzde de varlığını 

koruyan bir denetim sistemi olan Prokuratura‟nın yanında 1997 yılında “Ġnsan Hakları 

Komiserliği” adı altında ombudsman kurumu faaliyete geçirilmiĢtir. Ombudsman Kurumu 

insan haklarını güvence altına alabilmek ve geçmiĢten gelen kötü yönetimin izlerinin halkı 

daha fazla sömürmesine imkan vermemek için görev yapmaktadır.
337

 

Prokuratura bir çok yazar ve bilimsel kaynak tarafından ombudsman kurumuna 

benzetilmekle birlikte tam olarak aynı kavramı ve statüyü ifade etmekte olduğu 

söylenemez. Prokuratura‟nın yapısı, görev alanı, denetim Ģekli ve anayasal konumu 

incelendiğinde ombudsman kurumundan daha fazla yargı niteliğine sahip bir kurum olarak 

değerlendirilebilir. Ayrıca SayıĢtay kurumunun benzer iĢlevlerine sahip olduğu ve yüksek 

denetim kurumu niteliğinin ağır bastığı gözden kaçırılmamalıdır. Kesin bir biçimde ifade 

etmek gerekir ki Prokuratura‟yı doğrudan SayıĢtay olarak ifade etmekde mümkün 

değildir.
338

 

Prokuratura kaynağını Anayasa‟dan alan bir denetleme kurumudur. Denetim iĢlevini 

Anayasa kurallarına ve sınırlarına göre sürdürmektedir. Görev alanı bütün kamu idarelerini 

kapsamaktadır.
339

 Rusya Federasyonu Parlamentosu (Duma) Prokuratura‟nın denetim alanı 

dıĢındadır.
340
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Prokuratura‟nın görev alanı ve fonksiyonları incelendiğinde bir tür savcılık görevini 

yerine getirdiği görülmektedir. Prokuratura‟yı savcılık makamından ayıran en büyük 

özelliği devletin idari birimlerini ve toplumun tamamını ilgilendiren kurumları denetleme 

yetkisine sahip olan bir yüksek denetleme kurumu olmasıdır. Prokuratura denetimlerini 

yaparken iĢlemlerin hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit etmeye 

çalıĢmaktadır. Hukuka aykırı ve vatandaĢın aleyhine olabilecek bir durum tespit ettiği 

zaman sorumlu kiĢiler hakkında cezai iĢlem baĢlatma yetkisi vardır.
341

  

2.13.1 Ġnsan Hakları Komiseri’nin Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Rusya Federasyonu‟nda Ombudsman Kurumu Federal Anayasa Hukuku Ġnsan 

Hakları Komiserliği çerçevesinde 25 Aralık 1996 tarihinde Federal Meclis Duma 

tarafından kabul edilip 12 ġubat 1997 tarihinde de Federal Konsey tarafından 

onaylanmıĢtır. Ombudsman Kurumu‟nun yetkileri, göreve getirilmesi, görevden alınması 

Rusya Federasyonu Ġnsan Hakları Komiserliği Yasası ile düzenlenmiĢtir.
342

 

Rusya Federasyonu Federal Anayasa Hukuku Ġnsan Hakları Komiserliği Yasası‟nın 

birinci maddesine göre Ġnsan Hakları Komiseri Rusya Federasyonu Federal Meclisi Duma 

tarafından atanmakta ve gerekli gördüğü takdirde görevinden uzaklaĢtırılmaktadır. Aynı 

yasanın ikinci maddesi Ġnsan Hakları Komiseri‟nin statüsünü belirlemiĢtir. Buna göre 

Ġnsan Hakları Komiseri hiçbir kurumdan veya kiĢiden emir almadan bağımsız bir biçimde 

görev yapmaktadır.
343

 

Ġnsan Hakları Komiseri insan haklarının zedelenmesi ve ihlal edilmesi durumunda 

önleyici tedbirler almak için çalıĢmaktadır. Ġnsan hakları ile ilgili yasaların çıkarılması 

sırasında uluslararası ilkelere bağlı kalınması için önerilerde bulunmaktadır. Ġnsan Hakları 

Komiseri değerlendirdiği konular hakkındaki önerilerinden dolayı yargılanamamakta ve 

hiçbir kurum veya kiĢi tarafından kendisine hesap sorulamamaktadır.
344

  

 

                                                           
341

 H.Ömer Köse, Dünyada ve Türkiye’de Yüksek …, s. 203. 
342

 Russian Federation Commissioner on Human Rights,  

<http://www.anticorruption.bg/ombudsman/eng/readnews.php?id=6081&lang=en&t_style=tex&l_style=defa

ult> (07.03.2011); Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) …, s. 92. 
343

 Russian Federation Federal Constitutional Law on the Commissioner for Human Rights in the Russian 

Federation, 

<http://www.anticorruption.bg/ombudsman/eng/readnews.php?id=6085&lang=en&t_style=tex&l_style=defa

ult> (07.03.2011) 
344

 Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) …, s. 92. 
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2.13.2 Ġnsan Hakları Komiseri’nin Görev Alanı ve Yetkileri 

Ġnsan Hakları Komiseri olarak atanacak olan kiĢi 35 yaĢından büyük ve Rusya 

Federasyonu vatandaĢı olması gerekmektedir. Aday olan kiĢinin insan hakları konusunda 

tecrübe sahibi ve hukukçu kökenli olması önerilmektedir. Duma‟da yapılan gizli bir 

seçimle mutlak çoğunluğa ulaĢan kiĢi Ġnsan Hakları Komiseri olarak beĢ yıllık bir görev 

süresi için atanmaktadır. Seçilen kiĢi göreve baĢlamadan önce görevini adaletli, tarafsız ve 

layıkıyla yerine getireceği konusunda Duma‟da yemin eder ve bu yeminden sonra resmi 

olarak görevine baĢlar. Görev süresi dolan Komiser Duma tarafından tekrar aday 

gösterildiği takdirde bir dönem daha görev yapmak için seçilme hakkı vardır.
345

 

Rusya Federasyonu Federal Anayasa Hukuku Ġnsan Hakları Komiserliği Yasası‟nın 

11. maddesine göre Duma üyeleri, Federal Meclis üyeleri, kamu personelleri, ticari amaç 

güden özel kuruluĢlarda görev yapan kiĢiler Ġnsan Hakları Komiseri olarak 

atanamamaktadırlar. Bunun yanında, eğitim, bilimsel veya yaratıcı etkinliklerde veya 

kuruluĢlarda görev alan kiĢiler Duma tarafından uygun görülürse aday olarak 

gösterilebilmektedirler. Ġnsan Hakları Komiseri göreve baĢladıktan sonra hiçbir siyasi 

faaliyette görev alamamakta, siyasi partilere üye olamamakta ve siyasi partilerin 

etkinliklerine katılamamaktadır.
346

  

2.13.3 Ġnsan Hakları Komiseri’ne BaĢvuru ġekli 

Rusya Federasyonu Federal Anayasa Hukuku Ġnsan Hakları Komiserliği Yasası‟nın 

15, 16 ve 17. maddelerine göre Ġnsan Hakları Komiseri Rusya Federasyonu vatandaĢları 

veya ülkede yaĢayan yabancı uyruklu kiĢilerin kamu idaresi hakkındaki Ģikayetlerini 

incelemektedir. Ġnsan Hakları Komiseri Rusya Federasyonu Meclisi ve Komisyonları‟nın 

kararlarını Ģikayet konusu olarak kabul edemez. Komiser yalnızca kamu idareleri, yerel 

yönetim organları ve kamu personeli hakkındaki Ģikayetleri kabul etmektedir. BaĢvuru 

süresi olayın meydana geldiği veya Ģikayetçinin haksız eylemden haberdar olduğu günden 

itibaren en fazla bir sene ile sınırlıdır. Bu süreyi geçen olaylar hakkında baĢvuru 

yapılamaz. BaĢvurularda Ģikayetçinin açık kimliğini, adresini ve olay hakkında detaylı 

bilgiyi Komisere vermesi zorunludur. ġikayetçi haksız eyleme sebep olan kamu 
                                                           
345

 Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) …, s. 92-93. 
346

Russian Federation Federal Constitutional Law on the Commissioner for Human Rights in the Russian 

Federation, 

<http://www.anticorruption.bg/ombudsman/eng/readnews.php?id=6085&lang=en&t_style=tex&l_style=defa

ult> (07.03.2011) 
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personelinin bağlı bulunduğu idari birimi ve olayın nasıl meydana geldiğini ayrıntılı bir 

biçimde açıklaması gerekmektedir.
347

 

2.14 Avrupa Ombudsmanı (The European Ombudsman) 

Avrupa‟da birleĢik bir devlet kurma fikri çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Ġlk 

fikir sahipleri Napolyon Bonapart ve Victor Hugo‟dur. Victor Hugo birleĢik bir devlet 

kurma fikrini sözleri ile ifade ederken Napolyon Bonapart ise bu düĢüncesini eyleme 

dökmüĢtür. Temel olarak ilk birlik siyasi ve askeri alanda kurulacak ve ardından da 

ekonomi ve sosyal alana yayılarak nihayetinde de birleĢik bir devlet kurulmuĢ olacaktı. 

Tarihten gelen bu istek ile 1993 yılında AB ülkeleri arasındaki dayanıĢma Maastricht 

Antlasması‟nın yürürlüğe girmesi ile resmileĢmiĢtir.
348

 

7 ġubat 1992 yılında Maastricht‟te imzalanan AB AnlaĢması ile birlik dahilinde 

yaĢayan insanların daha demokratik bir ortamda yaĢamaları, kiĢisel özgürlüklerin 

korunması, birçok ülkenin bir arada bulunduğu birlik içerisinde kültürel faklılıklardan 

kaynaklanan sorunları en aza indirilmesi ve her bireyin insanlık onuruna yakıĢır bir hayat 

yaĢamasına yardımcı olabilmek için “Avrupa Ombudsmanı” ( The European Ombudsman, 

AO) oluĢturulmuĢtur.
349

 

AO‟nun gerekliliği diğer ombudsman uygulamalarının gerekliliğinden farksızdır. 

Avrupa Adalet Divanı‟na (European Court of Justice, AAD) baĢvuruların maddi olarak 

vatandaĢa yük getirmesi, karar alma sürecinini uzunluğu, baĢvuru aĢamasının her vatandaĢ 

tarafından kolayca anlaĢılamayacak ölçüde karmaĢık olması ve uygulamalarının dar yasal 

çerçeveden dıĢarı çıkamamasından dolayı vatandaĢların ihtiyaçlarını karĢılayamayacak 

duruma gelmesi kiĢilerin bu kuruma karĢı olan güvenini sarsmıĢtır. Bunun yanında, AB‟ye 

yeni üyelerin katılımı ile birlikte Birliğin nüfusu artıĢ göstermiĢtir. Bu nüfus artıĢı Birliğin 

uygulamalarından dolayı zarar gören vatandaĢ sayısınıda arttırmıĢtır. Bu geliĢmelere 

istinaden Birlik üye ülkelerin vatandaĢlarını daha özgür bir ortamda yaĢatabilmek için 

AO‟yu faaliyete geçirmiĢtir.
350

 Bu noktada konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için AB üyesi 
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Federation, 
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ve ombudsman kurumuna sahip olan ülkeler harita üzerinde gösterilmesi yararlı olacaktır. 

(Bkz. ġekil 2) 

 

ġekil 2: Avrupa Birliği Üyesi ve Ombudsman Kurumuna Sahip Olan Ülkeler 

 

 

Kaynak: Hırvatistan AB Üyeliği Ġçin Ġmzayı Attı, 

<http://www.haberakademi.net/2012/haberoku.aspx?hbr=14765>(29.01.2012) 

 

Ombudsman Kurumu‟na sahip olan AB üyesi ülkeleri harita üzerinde inceledikten 

sonra kurumun üye ülkedeki orijinal isimleri, Ġngilizce isimleri ve kuruluĢ tarihleri tablo 

üzerinde incelenmiĢtir. (Bkz. Tablo 2) 

http://www.haberakademi.net/2012/haberoku.aspx?hbr=14765
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Tablo 2: Avrupa Birliği Üyesi ve Ombudsman Kurumuna Sahip Olan Ülkeler* 

 

KURULUġ 
TARĠHĠ 

 

ÜLKE ADI 

 

ORĠJĠNAL ADI ve 
ĠNGĠLĠZCESĠ 

 

KURULUġ 
TARĠHĠ 

 

ÜLKE ADI 

 

ORĠJĠNAL ADI ve 
ĠNGĠLĠZCESĠ 

1959 Almanya** 

Petitionsausschusses, 

Petitions Committee of the 

German Bundestag 

 

1809 Ġsveç 

Riksdagens  

Justitieombudsmänne

n (JO), 

The Swedish 

Parliamentary 

Ombudsmen 

 

1977 Avusturya Volksanwaltschaft , 

Austrian Ombudsman Board 
1974 Italya*** 

Difensore Civico (DC),  

The Ombudsman 

1995 Belçika 
Le Médiateur Fédéral, 

The Federal Ombudsman 

1996 Letonya 

 
Latvijas Republikas 

Tiesībsargs, 

Ombudsman of the 
Republic of Latvia 

 

1967 BirleĢik Krallık 
Parliamentary Commissioner 

for Administration 
1992 Litvanya 

 
Seimo Kontrolierių 

Įstaigos, 

The Seimas 
Ombudsmen‟s Office 

 

1998 Bulgaristan 

Омбудсман на Република 

България, 

Ombudsman of the Republic 

of Bulgaria 

 

2003 Lüksemburg 

 
Le Médiateur, 

Ombudsman 

 

2006 Çek Cumhuriyeti Veřejný ochránce práv, 

 
Public Defender of Rights 

 

1993 Macaristan 

 

Alapvető Jogok Bıztosa, 

Parliamentary 
Commissioners‟ Office 

of Hungary 

 

1955 Danimarka 

Folketingets Ombudsmand, 

Parliamentary Ombudsman 

 

1995 Malta 
Parliamentary 

Ombudsman 

 

1938 Estonya 
Õiguskantsler, Chancellor of 

Justice 

 

1987 Polanya 

 
Rzecznik Praw 

Obywatelskich, 

Commissioner for Civil 

Rights Protection 

 

1973 Fransa 
Le Médiateur de la 
République, The Ombudsman 

1991 Portekiz 

The Provedor de 

Justiça, Portuguese 

Ombudsman 

 

1991 Güney Kıbrıs 

Επιτρόποσ Διοικήσεως, 

Commissioner for 

Administration 

 

1991 Romanya 

Avucatul Poporului, 

People's Advocate 
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Kaynak: Hasan Tahsin Fendoğlu, Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık), Yetkin Yayınları, Ankara 2011, s. 10; 

Defending Rights, Promoting Democracy: The Institution of Ombudsman in Poland, Russia and Bulgaria, 

The Ombudsman in Bulgaria, <http://www.ef.huji.ac.il/publications/finkel.pdf>(31.12.2011); Engin Saygın, 

“Ombudsmanı Beklerken: Anayasa Mahkemesi‟nin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Ġptaline Dair 

Gerekçeli Kararı Üzerine Bir Ġnceleme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:1-2, 2008, 

s. 1046; International Ombudsman Institute, <http://www.theioi.org/europe>(29.01.2012); Hasan Tahsin 

Fendoğlu, “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Analizi”, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayınları, Ankara 

2010, s. 6-14. 

<http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Ombudsman.pdf> (31.12.2011)  

*Adı geçen kaynaklar kullanılarak yukarıdaki bilgiler tarafımızdan tablo haline getirilerek geliĢtirilmiĢtir. 

**Almanya‟nın Schleswig-Holstein eyaletinde Citizens' Commissioner adı altında görev yapan ayrı bir 

ombudsman kurumuda mevcuttur. 

*** Italya‟nın kuzeyinde yer alan ve siyasi özerkliğe sahip olan South Tyrol eyaletinde (Ombudsman of the 

Autonomous Province Bolzano),  Ġtalya‟nın güneyinde yer alan ve kısmi bölgesel özerklik verilmiĢ olan 

Basilicata bölgesinde (Difensore Civico della Regione Basilicata) ve Ġtalya‟nın kuzeybatısında yer alan Valle 

d'Aosta özerk bölgesinde üç farklı ombudsman uygulaması mevcuttur. 

 

Avrupa Birliği AntlaĢması‟nın 138. maddesine göre AO oluĢturulmuĢtur. AO‟nun 

temelinde yine bu anlaĢma ile hayat bulan Avrupa VatandaĢlığı kavramı yatmaktadır.
351

 

AO‟nun temel görevi AB dahilinde üye ülkelerin vatandaĢlarınının birlikten kaynaklanan 

sorunlarını çözüme kavuĢturmaktır.
352

 

Ġlk Avrupa Ombudsmanı Jacop Söderman‟dır. Jacop Söderman, iki dönem olmak 

üzere, Temmuz 1995‟den 31 Mart 2003‟e kadar Avrupa Ombudsmanı olarak hizmet 

vermiĢtir. Söderman„ın döneminde ombudsman kurumu 11.000‟in üzerinde Ģikayet 

                                                           
351

 Hasan Abdioğlu, “YönetiĢim Ġlkelerinin Uygulanmasında…, s. 86; Yılmaz Altuğ, Kamu Denetçisi 

(Ombudsman) …, s. 135. 
352

 Hasan Abdioğlu, “YönetiĢim Ġlkelerinin Uygulanmasında…, s. 86-87; Kemal Özden, Ombudsman (Kamu 

Denetçisi) …, s. 113. 

1981 Hollanda 

Gemeentelijke Ombudsman 

voor Amsterdam, 
Municipal Ombudsman for 

Amsterdam 

2001 Slovakya 

 

Verejný Ochranca Práv, 
The Public Defender of 

Rights 

1981 Ġrlanda The Office of the Ombudsman 1991 Slovenya 

 
Varuh ģlovekovih 

Pravic, 

The Human Rights 
Ombudsman 

 

1981 Ġspanya 

 

El Defensor del Pueblo, 

 
Ombudsman of Spain 

1997 Yunanistan 

 

Σσνηγοροσ Τοσ Πολιτη, 
 

The Greek Ombudsman 

 

1919 Finlanda 

l'Ombudsman 

parlamentaire,        

The Parliamentary 

Ombudsman of Finland 

   

http://www.ef.huji.ac.il/publications/finkel.pdf
http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Ombudsman.pdf
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baĢvurusunu kabul etmiĢtir. Bunlardan da ancak yüzde otuzu incelemeye değer 

bulunmuĢtur.
353

  

Günümüzde görev yapan Avrupa Ombudsmanı, eski Yunanistan Ulusal 

Ombudsmanlık görevini yürütmüĢ olan P.Nikiforos Diamandouros‟dur. P.Nikiforos 

Diamandouros AP tarafından 1 Nisan 2003 tarihinde göreve getirilmiĢtir. 11 Ocak 2005 

tarihinde ise görev süresi dolan ombudsman AP tarafından yapılan yeni bir seçimle birlikte 

görev süresi uzatılmıĢtır.
354

 20 Ocak 2010 tarihinde Strazburg‟da alınan AP‟nin kararı ile 

P.Nikiforos Diamandouros Avrupa Ombudsmanı olarak görev yapması için tekrar 

seçilmiĢtir.
355

 

2.14.1 Avrupa Ombudsmanı’nın Göreve Getirilmesi ve Statüsü 

Avrupa Ombudsmanı, AP üyelerinin mutlak çoğunlukla aldığı karar ile atanmaktadır. 

Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Adalet Divanı (AAD) ile aynı statüye sahiptir.
356

Avrupa 

Ombudsmanı‟nın görev süresi AP‟nin görev süresi ile aynıdır. Ombudsman görev süresi 

boyunca tamamen bağımsızdır. Görevi sırasında hiçbir kurum, kuruluĢ, makam veya 

kiĢiden talimat alamayacağı gibi kendi yapması gereken iĢler için yardım talebinde de 

bulunamaz. Görevde olduğu süre boyunca özel veya kamu kurum ve kuruluĢlarında görev 

alamaz. Ticari amaç taĢıyan bir organizasyona dahil olamaz. Ombudsman görev süresi 

dolduktan sonra uygun görüldüğü takdirde yeniden seçilebilmektedir. Avrupa 

Ombudsmanı görevini kötüye kullandığı, tarafsız bir biçimde hareket etmediği, görevini 

ihmal ettiği veya sürekli hastalık gibi kasıtlı olmayan sağlık sorunlarının varlığı 

durumunda AP‟nin isteği ile AAD tarafından görevinden alınabilmektedir.
357
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   The European Ombudsman, 

<http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=73&ftuId=FTU_1.3.14.html> 

(13.10.2011) 
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 Avrupa Ombudsmanı, 
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2.14.2 Avrupa Ombudsmanı’nın Görev Alanı ve Yetkileri 

Avrupa Ombudsmanı, AAD ve ilk derece mahkemesinin ilgilendiği yargı iĢlevleri 

haricinde, Birlik içerisinde bulunan kurum ve kuruluĢlardan kaynaklanan kötü yönetimden 

dolayı zarar gören vatandaĢların Ģikayetlerini incelemektedir.
358

 

AB, 1998 yılında kötü yönetimden dolayı gelen Ģikayetlerin yüzde 15‟lik bir artıĢ 

gösterdiğini tespit etmiĢtir. Bu artıĢtan dolayı Birlik, kötü yönetimi açıklama gereği 

hissetmiĢtir. AB kurum ve kuruluĢları AB Hukuku‟na veya AAD‟nın bir kararına aykırı 

hareket ediyorsa kötü yönetimin varlığı kabul edilmektedir. Bunun yanında, idari 

usülsüzlükler, idari ihmaller, yetkiyi kötüye kullanma, yasaya aykırı iĢlemler, yeteneksizlik 

ve yetersizlik, taraflı davranma, sebepsiz olarak iĢlemin süresinin uzatılması, bireylere 

iĢlem hakkında bilgi verilmemesi, haksız eylemlerde bulunulması ve kiĢiler arasında 

ayrımcılık yapılması kötü yönetime örnek oluĢturmaktadır.
359

 

Avrupa Ombudsmanı‟nın görev alanı sadece AB sınırları dahilindedir. Avrupa 

Ombudsmanı, Avrupa Komisyonu (European Commission, Avrupa Toplulukları 

Komisyonu, AK)
360

, Avrupa Birliği Konseyi (Council of the European, Union, AB 

Konseyi), ve AP gibi AB‟ye özgü kurum ve kuruluĢları kötü yönetime karĢı Ģikayet 

üzerine veya re‟sen denetlemektedir. Avrupa Ombudsmanı Ģikayet üzerine veya kendisinin 

tespit ettiği bir kötü yönetim uygulamasını araĢtırmaya baĢlamadan önce ilgili birimden bu 

konu hakkında kendilerinin fikrini istemektedir. Ġlgili birimlere konu hakkındaki 

görüĢlerini ve savunmalarını vermeleri için üç aylık bir süre tanımaktadır. Avrupa 

Ombudsmanı ilgili birimin cevabına göre ayrıca bir inceleme yapma yetkisi vardır. 

Ġncelemelerinin sonuçlarını baĢvuru sahibine, ilgili birime AP‟ye bir rapor halinde 

sunmaktadır.
361

 

Avrupa Ombudsmanı, AP‟nin aldığı ulusal kararları, bölgesel veya yerel yönetimleri 

ilgilendiren konulardaki Ģikayetleri AB sınırları içerisinde olsada inceleme yetkisi yoktur. 

                                                           
358

 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı …, s. 36. 
359

 Yılmaz Altuğ, Kamu Denetçisi (Ombudsman) …, s. 135. 
360

 Türkiye Cumhuriyeti  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (Ġngilizce-

Türkçe), (ed. Mustafa Dönmez, Prof. Dr. Tuğrul Arat,  Prof. Dr. Ayfer Altay,  Prof. Dr. Berrin Aksoy,  Doç. 

Dr. Sanem Baykal), Matus Basımevi, Ankara 2009, s. 353. Adı geçen eserde yazarlar Avrupa Komisyonu‟nu 

Avrupa Toplulukları Komisyonu olarak değerlendirmiĢlerdir. 
361

 B.Zakir AvĢar, Ombudsman İyi Yönetilen …, s. 62. 
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Bunun yanında, ombudsman özel kiĢiler ile özel kuruluĢların arasında meydana gelen 

anlaĢmazlıkları Ģikayet konusu olarak kabul etmemektedir.
362

 

Avrupa Ombudsmanı üye ülke vatandaĢlarının AK, AB Konseyi, AP, Avrupa 

Toplulukları Adalet Divanı (Court of Justice of the European Communities, ATAD),  

Ekonomik ve Sosyal Komite (Economic and Social Committee, ESK),   Avrupa Birliği 

Bölgeler Komitesi (Committee of the Regions of the European Union, BK),  Avrupa Para 

Enstitüsü (European Monetary Institute, APE), Avrupa Merkez Bankası (European Central 

Bank, AMB) ve Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank, AYB) hakkında 

yapacakları Ģikâyetleri değerlendirmeye almaktadır.
363

 

2.14.3 Avrupa Ombudsmanı’na BaĢvuru ġekli 

Avrupa Ombudsmanı‟na baĢvuru yapabilmek için üye ülkenin vatandaĢı olmak 

gerekmektedir. ġikayet konusu AB kurum ve kuruluĢlarının kötü yönetimi olmak 

zorundadır. Ombudsmana tüzel kiĢiliğe sahip olanlarda baĢvuru yapabilmektedir. Gerçek 

kiĢilerin vatandaĢlık bağının olması temel Ģart olmakla birlikte tüzel kiĢilerin üye bir 

devlette merkezlerinin bulunması yeterli sayılmaktadır.
364

 

Avrupa Ombudsmanı kendisine gelen Ģikayetleri zaman kaybetmeden incelemeye 

baĢlamaktadır. ġikayetin haklı gerekçelerinin olup olmadığına bir ay içerisinde karar 

vermektedir. ġikayeti haklı bulduğu takdirde konu hakkında bir soruĢturma baĢlatmaktadır. 

BaĢlatılan soruĢturma en fazla bir yıl içerisinde bitirilmesi gerekmektedir. Kendisine gelen 

baĢvuruların görev alanı dıĢında olduğunu tespit ettiği zaman baĢvuru sahibine hangi 

kuruma nasıl baĢvurması gerektiği hakında bilgi vererek onu yönlendirmektedir.
365

 

BaĢvuru sahipleri baĢvurularını ombudsmana mektup, faks ve elektronik posta 

yoluyla veya doğrudan iletebilirler. BaĢvurular bir Ģikayet formu doldurularak 

yapılmaktadır. BaĢvuru formu ombudsmanın ofisinden temin edileceği gibi internet 

sitesindende elde edilebilir.
366
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 B.Zakir AvĢar, Ombudsman İyi Yönetilen …, s. 62-63. 
363

 Okan Veli ġafaklı, “Kamu Denetiminde Etkinlik Aracı Olarak “Ombudsman”  ve AB Sürecinde 

KKTC‟deki Uygulamaya KarĢılaĢtırmalı Bir BakıĢ”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 11, 

Sayı: 2, 2009, s. 177. 
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 Yılmaz Altuğ, Kamu Denetçisi (Ombudsman) …, s. 135. 
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 Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) …, s. 115. 
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 B.Zakir AvĢar, Ombudsman İyi Yönetilen …, s. 63. 
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Avrupa Ombudsmanı‟na baĢvurularda bireyler AB‟ne dahil ülkelerin resmi 

dillerinden herhangi birisi ile baĢvuru yapılabilmekte ve aynı dil ile cevap 

alabilmektedirler. Burada resmi dil genellikle baĢvuru sahibinin ana dilini ifade etmektedir. 

Avrupa Ombudsmanı‟na baĢvuru süresi olayın meydana geldiği veya baĢvuru sahibinin 

olay hakkında bilgi sahibi olduğu günden itibaren en fazla iki yıldır. Bu süreyi aĢan 

Ģikayetler incelemeye alınmamaktadır. BaĢvuru sahibi kimliğinin saklı kalmasını 

ombudsmandan isteme hakkına sahiptir. Bunun yanında, Ģikayete konu olan kurum ve 

görevlilerin kimliklerini, yer ve zamanını açıkça ombudsmana bildirmek zorundadırlar.
367

 

Ġkinci bölümün genel bir değerlendirmesini yapacak olursak ombudsman kurumunun 

günümüz anlayıĢındaki ilk uygulamasının Ġsveç topraklarında görüldüğünü söyleyebiliriz. 

Bununla birlikte yukarıda da üzerinde önemle durulduğu gibi ombudsman kurumunun 

Osmanlı Devleti kurumlarından esinlenerek oluĢturulduğunu söylememiz yanlıĢ 

olmayacaktır. Ġslam devletlerinde yer alan bir çok kurumun ombudsman kurumunun 

gerçekleĢtirdiği faaliyetleri üstlendikleri tarih kayıtlarında mevcuttur. Kökeni nereden 

gelirse gelsin günümüz anlayıĢındaki ombudsman kurumu vatandaĢın birer avukatı gibi 

davranmakta ve vatandaĢın haklarını devletin idari birimlerine karĢı savunmaktadır. Bir 

çok ülke uygulamasında farklı isimler altında hayat bulan ombudsman kurumu hukukun 

yardımcısı, vatandaĢın avukatı, özgürlüğün sembolü ve demokrasinin yılmaz savunucusu 

olarak görülmektedir. Hiç kimseden talimat almadan kendisine tanınan sonsuz özgürlük 

sayesinde haksızlığın üzerine giderken geleceğinden endiĢelenmeden ve içinde hiçbir 

korku duymadan sadece vatandaĢın daha özgür bir hayat yaĢaması için mücadele 

vermektedir. VatandaĢın daha iyi hizmet alabilmesi için kurum kendi içerisinde de 

uzmanlık alanlarına ayrılarak konusunda uzman olan kiĢiler tarafından Ģikayetler 

değerlendirilmektedir. Günümüzde tüm dünyada kendisine uygulama alanı bulan 

ombudsman kurumunun önemi bu kadar çok yaygın olmasından kolayca 

anlaĢılabilmektedir.
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 Hasan Abdioğlu, “YönetiĢim Ġlkelerinin Uygulanmasında…, s. 87. 
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BÖLÜM III 

TÜRKĠYE’DE KAMU DENETÇĠLĠĞĠ: TARTIġMALAR VE BĠR 

DEĞERLENDĠRME 

Bu bölümde Türkiye‟de Ombudsman Kurumu tartıĢmalarının geçmiĢi ve halen 

devam eden kurumun anayasal bir güvenceye kavuĢturulması çabaları incelenmiĢtir.  

Öncelikle ülkemizde kurulması planlanan ombudsman kurumunun vatandaĢa iyi 

Ģekilde anlatılması gerekmektedir. KiĢiler, kurumu yargı organının ikamesi olarak 

algıladığı takdirde kurumdan amaçlanan fayda büyük olasılıkla sağlanamayacaktır. Bunun 

yanında, kiĢilerin kuruma karĢı mesafeli davranması durumunda ise kurum görevini yerine 

getiremeyecektir. Bu sorunların önüne geçebilmek için vatandaĢ kurum hakkında ayrıntılı 

biçimde bilgilendirilmeli ve kurum vatandaĢa tanıtılmalıdır.  

 Ülkemizde oluĢturulması planlanan ombudsman kurumunun hangi isim altında 

kamu yönetimi sistemimize gireceği önemlidir. “Ombudsman” kelimesi Ġsveç kökenli bir 

kelimedir.
1
Birçok dünya uygulamasında, daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi 

farklı isimler altında görev yapmaktadır.  

Ġsveç kökenli olan ombudsman kelimesinin yerine Türkçe‟de aynı anlama 

gelebilecek; bunun yanında kurumu ve kurumun görevlerini adı ile tam olarak 

karĢılayabilecek bir kelimenin bulunması veya türetilmesi önem taĢımaktadır. Dünya 

uygulamalarında Ombudman ifadesini karĢılayabilecek birçok kelimenin (YurttaĢ Sözcüsü, 

Halkın Avukatı, Kamu Savcısı) kullanıldığı görülmektedir. Cevdet Atay, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi (TBMM) adına denetim konusunda görev yapacak böyle bir kuruma isim 

aranırken ombudsman kelimesinin yerine “Kamutay” kelimesinin kullanılmasını 

önermektedir.
2
 

Türkiye‟de kurum hakkında tartıĢmaların baĢladığı ilk günden günümüze kadar 

geçen süre içerisinde de ombudsman kelimesi yerine “Kamu Denetçisi” teriminin 

                                                           
1
 Seriye Sezen, “Ombudsman: Türkiye Ġçin Nasıl Bir Çözüm?”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:34, Sayı:4, 2001, 

s. 72. 
2
 Cevdet Atay, Devlet Yönetimi ve Denetimi, 2. Baskı, ALFA Basım Yayın ve Dağıtım, Ġstanbul 1999, s. 342. 
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kullanılması tercih edilmiĢtir. “Kamu Denetçisi” terimi Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planları‟nda da kabul görerek yazıya geçirilmiĢtir.
3
 

Devlet kademesinde, resmi belgelerde ve kalkınma planlarında genellikle “denetçi” 

terimi kullanılırken akademik alanda daha çok gerçek hali ile “ombudsman” olarak 

kullanılmaktadır.
4
 

Bununla birlikte Kamu Denetçisi teriminin yanında kamu denetiminden amaçlanan 

unsurun ne olduğu açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Bu durumda kamu denetimi; 

“görev ve yetkilerini yasalardan alan ve kamu adına, kamunun ihtiyaçlarını karĢılamak 

üzere denetim yapan kiĢi ve kurumlarca gerçekleĢtirilen finansal tablolar, uygunluk ve 

performans denetimlerini ifade eden kamusal bir fonksiyon” olarak tanımlanmaktadır.
5
 

1. Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu TartıĢmalarını Doğuran Sebepler 

Ülkemizde denetim konusunda üç farklı yargı ve denetim organı bulunmaktadır. Bu 

organlardan ilki DanıĢtay‟dır. DanıĢtay Yüksek Ġdari Yargı Organı olma özelliğine sahip 

olmasının yanında ayrıca denetim organı olma niteliğine de sahiptir. Ġkinci kurum ise 

Yargıtay‟dır. Yargıtay da Yüksek Adli Yargı ve Denetim organıdır. Üçüncü kurum ise 

SayıĢtay‟dır. SayıĢtay ise Yüksek Mali Yargı ve Denetim organıdır. Bu üç kurum 

birbirinden farklı alanlarda ve bağımsız biçimde görev yapmaktadır. Ayrıca yargılama ve 

denetim yapma niteliklerini bir arada tutmaktadırlar.
6
 

Bu üç denetleme ve yargı organının dıĢında ülkemizde faaliyet gösteren ve yargı 

organı niteliği taĢımayan baĢka denetim unsurları da mevcuttur. BaĢbakanlık Yüksek 

Denetleme Kurulu
7
, Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Türkiye 
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 Doğan Kestane, “ÇağdaĢ Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği)”, Maliye 

Dergisi, Sayı:151, 2006, s. 137. 
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 Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye’deki Tartışmalar, Seçkin Yayıncılık, Ġstanbul 
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 Ġsmet TayĢi, “Ombudsman Kurumu ve Ülkemizde Uygulanabilirliği”,Sayıştay Dergisi, Sayı:25 (Özel Sayı), 

1997, s. 117. 
7 “Avrupa Birliği müktesebatına uyum süreci çerçevesinde; üye ülkelerdeki kamu denetimi alanlarında "dıĢ 

denetim-iç denetim" ayrımının yapılarak bu modelin gerektirdiği kurumsal yapıların tesis edilmesi, bu 

bağlamda "dıĢ denetimin tek çatı altına alınması" sonucunu doğuracak yasal düzenlemelerin bir an önce 

hayata geçirilmesi konusunda ülkemizde 2000'li yılların baĢından itibaren yapılan çalıĢmalardan olan; 

SayıĢtay'ın denetim kapasitesinin artırılması, BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile SayıĢtay'ın tek çatı 

altında toplanarak "parlamento adına denetim yapan tek bir dıĢ denetim birimi" oluĢturulması ve bu sisteme 

entegrasyonu sağlanmıĢ iç denetim sisteminin tesisi yönünde önemli adımlar atılmıĢtır.  
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Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu ve doğrudan 

CumhurbaĢkanı‟na bağlı olarak çalıĢan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetim 

faaliyetlerini gerçekleĢtirmektedirler. DDK, 1982 Anayasası ile kurulmuĢtur. Yargı organı 

ve silahlı kuvvetler dıĢında kalan kamu kurum ve kuruluĢlarında, kamu iktisadi 

teĢebbüslerinde, iĢçi ve iĢveren kuruluĢlarında inceleme ve denetleme yapma yetkisi vardır. 

Bunun yanında, Anayasa‟nın 74. maddesi ile düzenlenen “dilekçe hakkı” çerçevesinde 

vatandaĢlar kamu kurum, kuruluĢ ve personeli hakkındaki Ģikayet ve dileklerini TBMM‟ne 

iletebilmekte ve baĢvurularının cevaplarını yazılı bir biçimde alabilmektedirler. KiĢilerin 

yaptıkları baĢvurular Meclis Dilekçe Komisyonu‟nda değerlendirilmektedir. Meclis 

Dilekçe Komisyonu on iki üyeden oluĢmaktadır. Komisyonun bütün bakanlıklar ile 

baĢvuru hakkında iletiĢime geçme ve ilgili birimlerden bilgi isteme yetkisi vardır. Fakat bu 

komisyonun idari organlar üzerinde etkin bir denetim yetkisinin olduğunu söylemek 

oldukça güçtür.
8
 

Dünya uygulamalarına baktığımızda genelde ombudsman kurumunu kendi kamu 

yönetimi yapısına dahil eden ülkelerin benzer amacının vatandaĢlarını yönetimin kötü 

iĢlemesinden doğan zararlara karĢı koruma isteği olduğu anlaĢılmaktadır. Bu durum, 

Türkiye içinde ombudsman tartıĢmalarının baĢlangıç noktasıdır. Türk idari yapısı 

merkeziyetçi ve kararları merkezde almaya alıĢkın, katı bürokratik yapısı ile vatandaĢın 

yönetime katılmasına genelde fırsat vermeyen bir yapıdadır. Yönetim birimlerinde mevcut 

olmasına rağmen etkin biçimde görev yapamayan, halka iliĢkiler biriminin yetersizliği, 

kayırmacılık, rüĢvet, yavaĢ ilerleyen idari iĢlerin vermiĢ olduğu bıkkınlık, Ģikayet 

sisteminin çalıĢmaması ve Ģikayetlerin vatandaĢ lehine sonuçlandırılmaması, yargı 

organına baĢvuruların çok karmaĢık ve masraflı olmasının yanında verilecek olan kararın 

uzun bir zaman alma özelliğine sahip olması; hızlı çalıĢan, bulduğu çözüm önerileri ile 

hem idareyi hem de vatandaĢı memnun eden, vatandaĢın baĢvurularını Ģekil Ģartı aramadan 

                                                                                                                                                                                
Nihayet, "dıĢ denetim"i tek çatı altına alan "SayıĢtay Kanunu"nun 19 Aralık 2010 tarihi itibariyle Resmi 

Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun tüzel kiĢiliği sona ermiĢ olup, 

bu kurumda çalıĢmakta olan mensuplarımız bundan böyle SayıĢtay bünyesi içinde denetim görevlerine 

devam edeceklerdir.”<http://www.ydk.gov.tr/>(28.01.2012) Ayrıntılı bilgi için; Bkz. 19.12.2010 Pazar, 

27790 Sayılı Resmi Gazete, Sayıştay Kanunu, Kanun No: 6085, Altıncı Kısım Diğer Hükümler. 

<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101219-1.htm>(28.01.2012) 
8
 Seriye Sezen, “Ombudsman: Türkiye Ġçin…, s. 83. 

http://www.ydk.gov.tr/%3e(28.01.2012)
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ve masrafsız kabul eden ombudsman sisteminin Türkiye‟de de kurulması için yeterli 

gerekçelerin varlığı da tartıĢılmaktadır.
9
 

Türkiye‟de kurulacak olan Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun ülkemizde varolan yüksek 

yargı organlarının ve diğer denetim unsurlarının ikamesi olarak kurulacağı düĢüncesi 

içerisine girilmemesi gerekmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun mevcut denetim 

organlarının açıklarını kapatacak veya görev alanlarının son bulması gerekçesi ile 

denetimde bulunamadığı alanlardaki eksikliklerini tamamlayacak bir Ģekilde görev 

yapması beklenmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu yönetiminin kalitesini 

yükseltecek, idari birimleri daha Ģeffaf bir hale getirecek; idarenin eylemlerinde 

demokrasinin ön plana çıkmasını sağlayacak ve yönetimin kötü iĢlemesinden dolayı 

meydana gelebilecek sonuçlardan vatandaĢların zarar görmesi durumunda idareye yeni 

çözüm önerilerinde bulunacak bir biçimde görev yapması amaçlanmaktadır.
10

  

Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun gerekliliği üzerine gerçekleĢen tartıĢmalar, 

ülkemizde var olan denetim organlarının eksikliklerinin ortaya konmasıyla daha belirgin 

hale gelecektir.  

1.1 Yargı Denetiminin Sınırları, Sorunları ve Yetersizlikleri 

Ġdari kararların yargı yolu ile denetlenmesi hukuk devletinin getirdiği bir 

zorunluluğudur. Ġdarenin, vatandaĢlar adına aldığı kararların ve özel kiĢilerle arasında 

meydana gelen anlaĢmazlıkların bağımsız mahkemlerde çözülmesi vatandaĢ açısından 

önemli olmakla birlikte devletin hukuk devleti kimliği açısındanda önemlidir.
11

 

Yargı organı yaptırım uygulayabilme yetkisi ile donatılmıĢ en etkili denetim 

araçlarından bir tanesidir. Bununla birlikte günümüzde yargı organı denetim yapma 

konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliğin birçok sebebi olmakla birlikte en önemli 

maddeleri; masraflı olması, baĢvuru aĢamasının karmaĢık olması sebebi ile bir hukuk 

danıĢmanı olmadan baĢvuru yapılmasının zor olması ve sürecinin yavaĢ iĢlemesi sonucu 

kararların çok geç verilmesidir.
12

 

                                                           
9
 Abdullah Yılmaz, Raci Kılavuz, Ferit Ġzci,“Etkin Bir Denetim Aracı Olarak Ombudsmanlık ve Türkiye'de 

Uygulanabilirliği”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:1,  2003, s. 61. 
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 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bağımsız Bir Denetim Organı Ombudsman, 

IULA-EMME Yayınları, Ġstanbul 1997, s. 70-71. 
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 Erdal Kulukçu,” Yönetimin Denetiminden Denetimin Yönetimine”, Sayıştay Dergisi, Sayı:63, 2006, s. 7. 
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 Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) …, s. 122. 
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1.2 Ġdari Denetimin Sınırları, Sorunları ve Yetersizlikleri 

VatandaĢların hak ve özgürlüklerinin korunması için faaliyet gösteren bir baĢka 

denetim yolu ise idari denetimdir. Ġdarenin aldığı bir karar sonucu hakkının çiğnendiği ve 

özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesi ile idari makamlara baĢvuran bir vatandaĢ idareden bu 

kararın hukuka uygun hale getirilmesi için tekrar gözden geçirilmesini talep edebilir. 

BaĢvuru sahibi, itirazını haksız eylem yaptığını düĢündüğü idari personelin hiyerarĢik 

olarak bir üst makamında bulunan kamu personeline yapmaktadır. Kararı kabul edip 

değerlendirecek olan makam ise yine aynı yetkili kiĢidir. Çünkü hiyerarĢik olarak bir üst 

düzeyde bulunan her yönetici kendisine bağlı olarak çalıĢan personelin eylemlerini 

denetlemek ve gerektiği zaman düzeltmekle sorumludur. Herhangi bir uygunsuzluk 

durumunda ise sorumlular hakkında soruĢturma açma yetkisi vardır.
13

 

Kamu kurumlarında kararlar üst düzey yöneticiler tarafından alınmakta ve alt düzey 

personel tarafından uygulanmaktadır. Uygulama esnasında hata yapan kamu personelinin 

sorumluluğunun belli bir kısmı kendisini iĢlemleri süresince denetlemeyen veya denetim 

zafiyeti gösteren bir üst amirine aittir. Bu Ģekilde oluĢturulmuĢ bir hiyerarĢik düzende 

sorumluluk sürekli dikey olarak bir üst amire dayandığı için alt düzey personelin yaptığı 

bir hatadan dolayı zarar gören vatandaĢın Ģikayetini değerlendirmeye almakla mükellef 

olan yetkili kiĢinin bu baĢvuruyu kabul ettikten sonra nasıl bir yol izleyeceği sorgulanması 

gereken bir durumdur. Yetkili kiĢinin kendisininde sorumluluk payının olduğu bir durum 

hakkında iĢlem yapması ve baĢvuru sahibi lehine bir sonuç çıkarması elbette ki 

beklenemez. Böyle bir durumda alt kademe personel ile üst kademe personelin bir 

dayanıĢma içine girip varolan sorunu göz ardı etmeleri kaçınılmazdır. Bu durumda idari 

denetimin hiyerarĢik olarak sakıncalarının temelini oluĢturmaktadır.
14

 

Ġdari denetimin verimli bir biçimde yapılabilmesi için her kademedeki kamu 

personelinin arasında sürekli bir iletiĢimin varlığı zorunludur. Yapılan bütün iĢlemlerde 

iĢlemi yapan personel bir üst amirini bilgilendirdiği ve amir konumunda bulunan yetkili 

memurun ise iĢleme onay verdiği bir düzen içerisinde hata yapma payı en aza inecektir. 

KiĢilerin kendi inisiyatifi ile karar almaları ve amir konumunda bulunan yetkili kiĢilerin bu 

kararları denetlememeleri sonucu yanlıĢ iĢlemlerin yapılması kaçınılmazdır. Bu durumdada 

iĢlemin son basamağını oluĢturan vatandaĢ zarar görmektedir. Bu sakıncaların önüne 
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 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı …, s. 28. 
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 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı …, s. 29. 
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geçebilmek için kurum içerisinde sürekli bir iletiĢimin ve bilgi alıĢ veriĢinin olması 

zorunludur.
15

 

1.3 Parlamento Denetiminin Sınırları, Sorunları ve Yetersizlikleri 

Parlamento denetimi yasama organının yürütme organı üzerinde yaptığı denetimdir. 

Bu denetim türü parlamento üyeleri aracılığı ile kullanılmaktadır. Ġdarenin eylemlerinden 

dolayı hak ve özgürlüklerinin zedelendiği gerekçesi ile parlamenterlere vatandaĢlar 

tarafından baĢvuru yapılması ile parlamento denetimi sürecinin ilk aĢaması meydana 

gelmektedir. Parlamento üyeleri oy kullanırken, fikir beyan ederken ve parlamentoda karar 

alınırken baĢvurunun niteliği hakkında bilgi sahibi olmaları zorunludur. Aksi takdirde 

hangi sorunun nasıl çözüleceği konusunda bir kavram tartıĢması yaĢanır ki bu da 

vatandaĢların idare karĢısında uğradığı zararı telafi etmeye yetmeyebilir. Parlamento 

denetimi parlamenter demokratik sistemlerin temel özelliğidir. Fakat bu denetim yolu ile 

kiĢilerin hak ve özgürlüklerinin tamamen güvence altına alındığını söylemek oldukça 

güçtür.
16

 

Parlamento denetimi boyunca denetim sürecini olumsuz yönde etkileyen bazı 

unsurlar mevcuttur. Bu unsurlardan en önemlileri yapısal faktörler ve siyasi partilerdir. 

Parlamento, görev yaparken vatandaĢlardan gelen Ģikayetleri titizlikle değerlendirmek 

zorundadır. Bu durum uygulamada bazı aksaklıklar ile devam etmektedir. VatandaĢlardan 

gelen baĢvuruların çokluğunun yanında parlamento üyelerinin sayısının azlığı veya 

konusunda uzman olan kiĢilerin yokluğu sebebi ile Ģikayetler zamanında 

incelenememektedir.
17

 

Parlamento denetimini olumsuz yönden etkileyen bir diğer unsurda siyasi partilerdir. 

Parlamento üyelerinin siyasi partilere üye olmaları sebebi ile genellikle siyasi konularda 

taraf tututukları inancı yaygındır. Özellikle parti içi disiplin sebebi ile iktidar partisine üye 

parlamenterlerin idari birimlerin en yüksek ve yetkili amiri olan bakanlar hakkında eleĢtiri 
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 Kemal Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) …, s. 125. 
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 M.Akif Özer, “Parlamentolar ve Denetim Fonksiyonları”, Sayıştay Dergisi, Sayı:33, 1999, s. 29-30; 

Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı …, s. 31. 
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Karşı …, s. 31-32. 
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yapmaları beklenemez. Muhalefet parti üyelerinin yaptığı eleĢtiriler ise her zaman 

baĢvuruyu sonuca götürememektedir.
18

 

Parlamento denetimini sınırlayan diğer unsurlar ise genellikle parlamento üyelerinin 

çalıĢma alanları ve biçimleri ile ilgilidir. Parlamento üyelerinin yasama dokunulmazlığı ve 

kendi inisiyatiflerini kullanabilme becerileri bu noktada kilit görev üstlenmektedir. Ayrıca 

parlamento üyelerinin ve komisyonlarının çalıĢmalarını kolaylaĢtırıcı önlemlerin alınması 

parlamento denetimini daha aktif hale getirecektir.
19

 

Haklarının parlamento aracılığı ile korunmasını talep eden vatandaĢlar arasında 

haksızlık yapılması olasılığı oldukça yüksektir. Ġktidar partisine mensup olan 

parlamenterlerden talep edilen haksızlığın giderilmesi hususu çoğu zaman hızlı bir biçimde 

çözüme kavuĢturulmaktadır. Burada gözden kaçırılmaması gereken en önemli nokta iktidar 

partisine mensup olan parlamenterlere ulaĢabilen halk topluluğunun çok sınırlı sayıda 

kiĢiden oluĢmasıdır. Toplumun diğer kesiminde kalan vatandaĢlar ise hakkını aramakta 

zorlanmaktadırlar. Böyle bir durumun varlığıda vatandaĢlar arasında ayrımcılığa sebep 

olmaktadır.
20

 

TBMM, yürütme organı üzerinde bakanlar kurulunun güvenini tazelemek amacı ile 

güvenoyuna baĢvurması yasama denetimine örnek teĢkil etmektedir. Ancak 1982 

Anayasası hükümetin düĢürülebilmesi için meclis üye sayısının mutlak çoğunluğunu 

arayarak bu denetim türünün sık sık kullanılmasına engel olmuĢtur.
21

 

Yürütme organının yasama organına karĢı birçok üstünlüğünün olması sebebi ile 

parlamento denetimi etkin bir biçimde faaliyet gösterememektedir. Parlamento üyelerinin 

parti programı dıĢına çıkamamaları, bireysel hareket ettikleri takdirde yaptırım ile 

karĢılaĢmaları ve parti liderlerinin parlamento üyeleri üzerindeki otoriteleri yasama organı 

içerisinde yer alan komisyonlarıda etkilediğinden dolayı yasama organının yürütme organı 

üzerinde etkin bir biçimde denetim yapmasına engel olmaktadır. Bu noktadan hareketle 
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Karşı …, s. 31-32. 
19
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parlamento denetiminin etkinliğini belirleyen en önemli hususun siyasal rejimin yapısı 

olduğunu söyleyebiliriz.
22

 

1.4 Görsel ve Yazılı Basın Denetiminin Sınırları, Sorunları ve Yetersizlikleri 

Demokrasinin ileri düzeyde olduğu ülkelerde medya özgür bir biçimde idareyi yazılı 

veya görsel basın yollarını kullanarak eleĢtirmekte ve bu sayede denetim yapma iĢlevini 

yerine getirmektedir. Demokrasinin çok fazla geliĢmediği ülkelerde ise medyanın bu 

özgürlüğü yaptırım uygulamak sureti ile kısıtlanmaktadır. Medya teknolojik ve toplumsal 

hizmetleri açısından değerlendirildiğinde bir bolluğu simgelemektedir. Yazılı ve görsel 

basının iç içe girdiği ve iletiĢim sınırlarının kalmadığı günümüzde medya organlarının 

birbirine dönüĢtüğünü söylemek çok da yanlıĢ olmayacaktır. Bu Ģekilde meydana gelen bir 

karmaĢanın içerisinde medyanın halka haber verme özgürlüğünü kullanarak idari birimler 

üzerinde bir denetim uygulaması kiĢilerin kendilerini rahatça ifade etmelerine, kamu 

uygulamaları üzerinde mantıklı düĢünme yeteneklerini geliĢtirmelerine ve halkın kendi 

kaderlerini oluĢturmasına olanak tanıdığı görüĢü ağır basmaktadır.
23

 

Hak ve özgürlüklerin korunması açısından medyanın gerçekleĢtirdiği faaliyetleri göz 

ardı etmek olanaksızdır. Hak ve özgürlükleri kısıtlayan idari yapılanmanın üzerine giderek 

caydırıcı bir etki yaratmak medya denetiminin en önemli fonksiyonudur. Medya, tespit 

ettiği olumsuzlukları radyo, gazete ve televizyon gibi iletiĢim araçlarını kullanarak halka 

duyurmakta ve hatalı eylemlere karĢı bir fikirbirliği yaratmaktadır. Medya, fikirbirliği 

yaratma iĢlevini iki amaç için yapmaktadır. Birincisi, halkı bilinçlendirmek ve ikincisi ise 

tamamen kendi çıkarları doğrultusunda halkı kendi yayınlarına çekebilmektir. Ġkinci unsur 

daha çok ticari ve kâr amaçlı bir olgu olarak değerlendirilebilir. Amaç ne olursa olsun 

sonuçta halk görsel ve yazılı basın aracılığı ile bilgilenmekte ve bilinçlenmektedir.
24

 

Medya‟nın kamuoyu oluĢturma gücünün olmasının yanında, taraf tuttuğu ve olayları 

açık bir biçimde kamuoyuna yansıtmadığı durumlarda ülke yönetiminin denetimi adına 

yararlı olmaktan çok zararlı bir hale gelebilecektir. Medya gücünü elinde bulunduran 

kiĢilerin kendi çıkar çevreleri lehine yayın yapmaları olayların gerçek yüzünün ortaya 

çıkmasına engel olacaktır. Ġktidarı destekleyen medya grupları her zaman için ülkenin 
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mükemmel bir biçimde yönetildiği ve hiçbir sorunun yaĢanmadığı konusunda yayınlar 

yaparken muhalefetin kontrolünde olan medya gruplarının yaptığı yayınlar ile ülke büyük 

bir felaketin eĢiğine gelmiĢ gibi gösterilebilecektir.
25

  

Medya toplumun zihninde haksızlıklara karĢı bir ıĢık yakarken halk ise kamuoyu 

denetimini bu ıĢığın kendilerine gösterdiği yoldan gerçekleĢtirmektedir. Medya kamuoyu 

yaratma gücünü kullanarak halkı bilinçlendirmekte ve hatalı eylemlerin düzeltilmesi 

yolunda olumlu ve mecazi açıdan idareye yaptırım uygulamaktadır. Bu noktada dah önce 

bahsedilen kamuoyu denetiminin ne olduğunu hatırlatmak yerinde olacaktır. Kamuoyu 

denetimi; bir amaç için örgütlenmiĢ halk topluluğu tarafından idarenin gerçekleĢtirdiği 

eylemlerin takip edilmesi ve tespit ettiği haksız eylemlerine karĢı gerekli olan tepkisini ve 

isteklerini ortaya koymasıdır.
26

 

Kamuoyu denetimininde bazı olumsuz durumlarda söz konusudur. Yayın 

organlarının belirli kiĢilere ve gruplara ait olması kamuoyunun oluĢturulmasında tek taraflı 

bir düĢüncenin varlığını halka benimsetmesi açısından zararlıdır. Bu durum çok sesliliği 

ortadan kaldırıp halkın istenildiği tarafa yönlendirilmesi giriĢimidir. Bu gibi olumsuz 

sonuçlardan kaçınmak için medya tekellerinin halkın çıkarını kendi çıkarlarından daha 

üstün tutmaları gerekmektedir. Medyanın özgür bir kamuoyu yaratması için medya 

örgütleri arasında eĢitliğin sağlanması gerekmektedir. GeliĢen teknoloji ile doğru orantılı 

olarak medya araçlarına sahip olmak büyük maddi kaynakları gerektirmektedir. Toplumun 

her kesimi böyle bir maddi güce sahip olamayınca bazı kiĢiler ve gruplar maddi 

imkanlarını kullanarak radyo ve televizyon yayını yapmakta ve günlük gazeteler 

çıkarmaktadırlar. Halkı yazılı ve görsel basın yolu ile yönlendirme gücüne sahip olan 

medya tekelleri olayları ve halkın dikkatini istedikleri yöne çekebilmektedirler. Sonuç 

itibari ile kamuoyu oluĢumunda medyayı tekelleĢtiren azınlığın etkisi büyük rol 

oynamaktadır. Bu da medya denetiminin sakıncaları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
27
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2. Türkiye’de Mevcut Denetleme Kurumları ve Kamu Denetçiliği 

Kurumu’ndan Farklılıkları 

Türk Kamu Yönetimi sistemi içerisinde danıĢma birimlerinin yanında denetleme 

birimlerinin kurulmasına da önem verilmiĢtir. Bakanlıkların ve diğer kamu yönetimi 

kurumlarının kuruluĢ yasalarında denetim birimlerinin oluĢturulması planlanırken bu 

yasalar çerçevesinde tüzük veya yönetmeliklerle teftiĢ birimlerinin kurulması 

gerçekleĢtirilmiĢtir.
28

 

Ülkemizde hem denetleme görevi yapan hem de kamu denetçiliği kurumu ile 

benzerlik gösten bazı kurumlar mevcuttur. Bunlar arasında; DDK, TBMM Dilekçe 

Komisyonu ve TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu dikkat çekmektedir.
29

  

2.1 Devlet Denetleme Kurulu ve Kamu Denetçiliği Kurumu 

Devlet Denetleme Kurulu, 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması 

Hakkında Kanun ile düzenlenerek 01.04.1981 tarihinde kabul edilmiĢtir. 03.04.1981 tarihli 

resmi gazetede 17299 sayı numarası, 5. Tertip, 20. Cilt ve 242 numaralı sayfasında 12 

madde halinde yayımlanmıĢtır.
30

 

DDK, 1982 Anayasası‟nın 108. maddesinde Ģu ifadeler ile yer almaktadır: 

“Ġdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli Ģekilde yürütülmesinin ve 

geliĢtirilmesinin sağlanması amacıyla, CumhurbaĢkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet 

Denetleme Kurulu, CumhurbaĢkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluĢlarında ve 

sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluĢların katıldığı her türlü kuruluĢta, 

kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluĢlarında, her düzeydeki iĢçi ve iĢveren meslek 

kuruluĢlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araĢtırma ve 

denetlemeleri yapar.  

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dıĢındadır.  

Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden BaĢkanı, kanunda belirlenen 

nitelikteki kiĢiler arasından, CumhurbaĢkanınca atanır.  
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Devlet Denetleme Kurulunun iĢleyiĢi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük iĢleri, kanunla 

düzenlenir.”
31 

CumhurbaĢkanı, DDK aracılığı ile Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının 

uyumlu ve verimli çalıĢmasını sürekli olarak gözetim altında tutma ve bütün idari birimleri 

denetleyebilme yetkisine sahiptir.
32

 

DDK ile Kamu Denetçiliği Kurumu karĢılaĢtırıldığında, 2443 sayılı DDK yasasına 

göre kurulun dokuz üyesi CumhurbaĢkanı tarafından seçilmektedir. Buna karĢılık, Kamu 

Denetçisi olarak görev yapacak kiĢi genellikle Parlamento‟nun mutlak oy çokluğu ile 

seçilmektedir. Fransa ve Ġngiltere‟de ise ombudsman seçim yolu ile değil atama yolu ile 

göreve gelmektedir. Ġngiltere örneğinde önemli bir ayrıntı ise atanacak olan kiĢinin 

parlamento tarafından aday gösterilmesi ve Kraliçe‟ye önerilmesi zorunluluğudur. Bu 

ayrıntı Devlet Denetleme Kurulu‟nu Kamu Denetçiliği Kurumu‟ndan ayıran bir 

özelliktir.
33

 

DDK‟nın Kamu Denetçiliği Kurumu olarak algılanmasına en büyük engel kurulun 

bağımsızlığı noktasındaki içinden çıkamadığı hiyerarĢik düzendir. Kamu Denetçiliği 

Kurumu tamamen bağımsız ve parlamentoya yıllık rapor verme mükellefiyeti haricinde 

hiçbir kuruma bağlı olmadan görev yapmaktadır.
34

 

01.04.1981 tarihli ve 2443 sayılı DDK‟nın Kurulması Hakkındaki Kanun‟un 6. 

maddesinde 16.01.1990 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 406/2.md. ile 

yapılan değiĢikliğe göre, DDK‟nun incelemeleri sonucunda elde ettikleri bulgular halka 

açıklanmamakla birlikte bir rapor halinde CumhurbaĢkanı‟na sunulmaktadır. 

CumhurbaĢkanı raporu inceledikten sonra değerlendirilmek üzere BaĢbakanlığa bizzat 

kendisi iletmektedir. Burada CumhurbaĢkanı‟nın kendi idaresi ön plana çıkmaktadır. Bu 

sebepten dolayı DDK‟nın yaptığı denetim, bağımsız bir denetim kurumunun yaptığı 

denetimden farklı olmaktadır.
35
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DDK CumhurbaĢkanı‟nın isteği üzerine bütün kamu kurum ve kuruluĢlarını, 

sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kuruluĢları, kamu kurumu niteliğine sahip 

olan meslek kuruluĢlarında, iĢçi ve iĢveren kuruluĢlarında, kamuya yararlı dernek ve 

vakıflarda her türlü inceleme ve denetleme yapma yetkisine sahiptir.
36

 

DDK‟nın CumhurbaĢkanı‟na bağlı olması, üyelerinin CumhurbaĢkanı tarafından 

göreve getirilmesi, kamu kurum ve kuruluĢlarını denetlemesi, idari birimler üzerinde 

yerindelik denetimi yapması kurulu kamu denetçiliği kurumuna yaklaĢtırırken kurulun 

statüsü ile ilgili düzenlemeler kamu denetçiliği kurumundan ayrılmasına sebep olmaktadır. 

Her Ģeyden önce DDK idare ile vatandaĢlar arasında meydana gelen sorunlarla 

ilgilenmemektedir. VatandaĢların bu yöndeki baĢvurularını kabul etmemektedir. Sadece 

CumhurbaĢkanı‟nın talimatı ve yönlendirmesi ile harekete geçebilmektedir. Kamu 

Denetçiliği Kurumu ise kendiliğinden harekete geçme yetkisine sahiptir.
37

 

DDK, Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun sahip olduğu ilgili birimlerden her türlü bilgi 

ve belge isteme yetkisine de sahiptir. Bunun yanında üyelerinin CumhurbaĢkanı tarafından 

atanması, kamu kurum ve kuruluĢlarını denetlemesi gibi özelliklerinden dolayı 

ombudsman kurumu ile benzerlik göstermektedir. AraĢtırmaları sonucu elde ettiği 

bulguları bir rapor halinde hazırlayarak CumhurbaĢkanı‟na sunmaktadır. Bu 

benzerliklerinin yanı sıra DDK‟yı ombudsman kurumundan ayıran önemli bir özelliği; 

1990 yılında yapılan bir değiĢiklik ile DDK‟nın araĢtırmaları sonucu elde ettiği verilerin 

bağlayıcı özelliğinin arttırılmasıdır.
38

 Yapılan değiĢikliğe göre: “Kurul raporlarında; 

incelenmesi, teftiĢi, tahkiki veya dava açılması istenilen konular en geç kırkbeĢ gün içinde 

gereği yapılmak üzere BaĢbakanlıkça yetkili mercilere intikal ettirilir. Sonuçtan 

BaĢbakanlık aracılığı ile CumhurbaĢkanlığına bilgi verilir. CumhurbaĢkanı gerek 

gördüğünde önemli konularla ilgili raporları doğrudan adli ve idari mercilere intikal 

ettirir.”
39

 Bu hüküm sonucunda DDK‟nın konumunun güçlendirilmesi ile birlikte, 

incelemeleri sonucu hazırladığı raporların bağlayıcı özelliğide arttırılmıĢ olmaktadır.
40
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 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, GüncelleĢtirilmiĢ 13. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa 
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DDK‟nın araĢtırma ve inceleme alanı, önceden planlanan bir görev listesi Ģeklinde 

değildir. CumhurbaĢkanı‟nın talimatı ile yukarıda sayılan bütün organlar hakkında 

denetleme yapabilmektedir. Denetim konuları ve araĢtırma alanları değiĢiklik 

gösterebilmektedir. DDK‟nın bu özelliği, Kamu Denetçiliği Kurumu ile benzerlik 

göstermektedir.
41

 

DDK idari birimlerin faaliyetlerinin hukuka uygun, verimli ve düzenli biçimde 

çalıĢmasını sağlamak için faaliyette bulunurken, Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin 

eylemlerinden zarar gören vatandaĢların zararlarının telafi edilmesi ve bir sonraki 

eylemlerde aynı hataların tekrardan gündeme gelmemesi için görev yapmaktadır. Bu ayrım 

DDK ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasındaki en büyük ayrımlardan birini 

oluĢturmaktadır.
42

 

01.04.1981 tarih ve 2443 sayılı DDK yasası 2. maddesinde silahlı kuvvetleri açık bir 

ifade ile denetim dıĢında bırakmıĢtır. Buna göre: “Silahlı Kuvvetler ve yargı organları 

Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dıĢındadır.”
43

 Ombudsman Kurumu ise çoğu 

ülkede silahlı kuvvetleri denetleme yetkisine sahiptir. Sadece silahlı kuvvetleri denetlemek 

için özel ombudsman birimlerine sahip ülkelerde mevcuttur. Silahlı kuvvetlerin bütçesi, 

personel sayısı, giderleri ve devlet aygıtı içerisindeki önemli yeride düĢünüldüğünde ortaya 

göz ardı edilemeyecek kadar büyüklükte bir tablo çıkmaktadır.
44

 

DDK‟ya vatandaĢlar bireysel olarak baĢvuru yapamazlar. DDK CumhurbaĢkanı‟nın 

talimatı ile harekete geçmektedir. DDK‟nın görevi idarenin eylemlerinden dolayı zarar 

gören vatandaĢların zararını gidermek için denetleme yapmak değil, CumhurbaĢkanı‟nın 

kamusal hayata ve yönetime müdahale etme ve yönlendirme gücünü arttırmaktır. Bu 

sebepten dolayı DDK‟yı hiyerarĢik düzen içerisinde kendisine yetkili makamdan talimat 

geldiği zaman harekete geçebilen bir teftiĢ kurulu olarak değerlendirebiliriz. Oysa Kamu 

Denetçiliği Kurumu tamamen bağımsız, vatandaĢlardan bireysel baĢvuru kabul eden ve 

gerektiğinde re‟sen harekete geçebilen bağımsız bir denetleme organıdır.
45
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42
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2.2 Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ve Kamu Denetçiliği 

Kurumu 

1982 Anayasası‟nın 74. maddesi ile düzenlenen dilekçe hakkı sayesinde vatandaĢlar 

kamu kurum ve kuruluĢlarından kaynaklanan Ģikayetlerini ilgili birimlere veya TBMM‟ne 

dilekçe yazmak koĢulu ile iletebilmektedirler. BaĢvuruların konusu yasal bir hakkın 

korunması, kamu yararını ve kiĢisel haklarını ilgilendiren herhangi bir mesele 

olabilmektedir.
46

 Buna göre; “VatandaĢlar ve karĢılıklılık esası gözetilmek kaydıyla 

Türkiye‟de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve Ģikâyetleri 

hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne yazı ile baĢvurma 

hakkına sahiptir”
47

 

Ancak TBMM Dilekçe Komisyonu‟na yapılan her baĢvuru iĢleme konulmaz. 

Komisyon, yargı süreci iĢleyen veya yargı kararına istinaden yapılan baĢvuruları 

incelemeye alamaz. Bunun yanında, yasa teklifi veya yasa tasarısını gerektiren konularda 

yapılan baĢvuruları ve henüz idari makamlara ulaĢmamıĢ Ģikayetleri de kabul edemez. 

Uygun bulunan baĢvurular komisyon tarafından ön değerlendirmeden geçirilerek ilgili 

idari birimlere gönderilir. Dilekçenin ilgili birimlere iletildiğini gösteren bir nüshası 

baĢvuru sahibine gönderilir. Bakanlar, kendilerine bağlı olan bakanlığın yaptığı eylemden 

dolayı zarar gören vatandaĢın dilekçesini inceledikten sonra bulgularının sonuçlarını 

Karma Komisyon BaĢkanlığı‟na 60 gün içerisinde yazıyla bildirmek zorundadır. Karma 

Komisyon BaĢkanlığı gerekli gördüğü takdirde konuyu Meclis Genel Kurulu‟na 

taĢıyabilir.
48

 

TBMM Dilekçe Komisyonu‟nun en büyük sorunu, baĢvuruyu hangi idari birime 

göndereceği konusunda yaĢadığı kararsızlıktır. BaĢvuru sahibi her ne kadar dilekçesinde 

idari birimin adını versede çoğu zaman ilgili birim baĢvurunun kendilerini ilgilendirmediği 

gerekçesi ile baĢvuruyu geri çevirebilmekte veya baĢka birimlere doğrudan kendileri 

yönlendirebilmektedirler. Bu durumda da baĢvurunun gerçek muhatabını bulmak 

zorlaĢmaktadır. Dilekçe Komisyonu kendisine ulaĢan baĢvuruyu ilgili birimlere 

yönlendirdikten sonra idare ve vatandaĢ arasından çekilmesinden dolayı taraflar arasında 

iletiĢim bozukluğu gündeme gelmektedir. Bu sakıncalarından dolayı TBMM Dilekçe 
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Komisyonu kamu denetçiliği kurumundan oldukça farklı bir yol çizmektedir. Komisyonun 

sorun çözme gibi bir niteliği yoktur. Sadece baĢvuruları kabul edip vatandaĢı ilgili 

birimlere yönlendirme iĢi ile ilgilendiğinden dolayı komisyonun baĢvuru masası 

özelliğinden daha fazla ileri gidemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
49

 

Komisyonu kamu denetçiliği kurmundan ayıran en büyük farklardan biride 

komisyonun parlamento içerisinden oluĢturulmasıdır. Komisyon üyelerinin milletvekili 

kimlikleri komisyona üye olmaları ile düĢmemektedir. Komisyon üyeleri her iki görevide 

aynı anda yürütebilmektedirler. Oysa kamu denetçiliği kurumu ve üyeleri, parlamento 

dıĢından seçilmekte ve bağımsız bir biçimde görev yapmaktadır. Kamu denetçileri 

görevleri süresi boyunca özel veya kamu hizmetlerinde bulunamazlar. TBMM Dilekçe 

Komisyonu‟nun bağımsızlığı bu hususta tartıĢma konusudur.
50

 

TBMM Dilekçe Komisyonu parlamento içerisinde yer alan milletvekillerinden ve 

çoğunlukla iktidar partisi üyelerinden seçildiği için bağımsız bir biçimde görev yapması 

beklenemez. Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun ruhunu oluĢturan bağımsızlık zırhının TBMM 

Dilekçe Komisyonu çalıĢmalarında delinme riski vardır. Bu sebepten dolayı bu iki kurumu 

aynı koĢullar altında değerlendirmek oldukça güçtür.
51

 

13.11.2011 tarihi itibari ile TBMM Dilekçe Komisyonu‟na gelen dilekçe sayıları 

Tablo 3‟de gösterilmiĢtir. (Bkz. Tablo 3) 
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Tablo 3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Dilekçe Ġstatistikleri 

Dönem Dilekçe Sayısı 

18. Dönemde Gelen Dilekçe Sayısı : 4300 

19. Dönemde Gelen Dilekçe Sayısı : 4147 

20. Dönemde Gelen Dilekçe Sayısı : 2313 

21. Dönemde Gelen Dilekçe Sayısı : 3187 

22. Dönemde Gelen Dilekçe Sayısı : 12447 

23. Dönemde Gelen Dilekçe Sayısı : 9123 

24. Dönemde Gelen Dilekçe Sayısı : 2292 

18. Dönemde Karar Olan Dilekçe Sayısı : 3823 

19. Dönemde Karar Olan Dilekçe Sayısı : 4140 

20. Dönemde Karar Olan Dilekçe Sayısı : 2142 

21. Dönemde Karar Olan Dilekçe Sayısı : 2958 

22. Dönemde Karar Olan Dilekçe Sayısı : 11579 

23. Dönemde Gelen Ve Karar Olan Dilekçe Sayısı: 168 

23. Dönemde Karar Olan Toplam Dilekçe Sayısı : 8847 

24. Dönemde Karar Olan Toplam Dilekçe Sayısı : 1341 

 

Kaynak: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, 

 <http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/dilekce_komisyonu_web.dilekce_istatistik2>(31.01.2012) 

 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/dilekce_komisyonu_web.dilekce_istatistik2%3e(31.01.2012)
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2.3 Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu ve 

Kamu Denetçiliği Kurumu 

TBMM Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu, insan haklarının korunması ve her 

vatandaĢa daha özgür bir ortamda yaĢayabilme imkanı sağlanabilmesi için 1990 yılında 

3686 sayılı Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu Kanunu ile kurulmuĢtur. Komisyonun 

temel amacı insan haklarının çiğnendiği gerekçesi ile vatandaĢlardan gelen baĢvuruları 

kabul etmek ve ön değerlendirmeden sonra ilgili birimlere baĢvuruyu yönlendirmektir.
52

 

TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu‟nun görevleri 5 Aralık 1990 tarihli ve 

3686 sayılı Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu Kanunu‟nun 4‟üncü maddesinde 

düzenlenmiĢtir. Komisyonun görevleri Ģunlardır:
53

 

i. Dünya genelinde insan hakları konusunda yaĢanan geliĢmeleri takip etmek, 

ii. Türkiye‟nin insan hakları konusunda taraf olduğu uluslararası antlaĢmalarla 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın uyumlu olması için sürekli 

araĢtırmalarda bulunmak ve gerekli gördüğü takdirde uygun yasaların 

çıkarılması veya yasalar üzerinde değiĢiklik yapılması için önerilerde 

bulunmak, 

iii. Ġnsan haklarının ihlale uygulandığı yönündeki Ģikayetleri kabul etmek, 

gerekli incelemelerde bulunmak ve gerekli gördüğü takdirde yetkili 

makamlara Ģikayeti iletmek, 

iv. Gerekli gördüğü hallerde dıĢ ülkelerde yaĢanan insan hakları ihlallerini 

incelemek ve o ülkenin parlamenterlerinin dikkatlerini bu ihlaller üzerine 

çekmek, 

v. TBMM Genel Kurulu‟nda talep olması durumunda görüĢ bildirmek, 

vi. Yaptığı incelemeler sonucunda her yıl insan hakları konusunda bir rapor 

hazırlamak. 

Komisyon, kamu denetçiliği kurumu ile benzer özellikler taĢımaktadır. Komisyon 

farklı siyasal partilere üye olan milletvekillerinden oluĢmakla birlikte görevlerini bağımsız 

ve tarafsız olarak gerçekleĢtirmektedirler. Komisyon kendisine ulaĢan baĢvuru üzerine 
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harekete geçebileceği gibi kendisinin tespit ettiği konularda da araĢtırma ve inceleme 

yapabilmektedir. Komisyon genellikle iĢkence, kötü muamele ve ayrımcılık gibi doğrudan 

insan haklarını ilgilendiren konuları araĢtırmaktadır. Komisyon kendisine ulaĢan 

baĢvuruları 3686 sayılı Kanun ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 

Kanun‟un kendilerine sağladığı yetkiler dahilinde kabul etmektedir.
54

 

TBMM Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu‟nun kamu denetçiliği kurumundan 

ayrılan noktaları mevcuttur. Ġlk olarak komisyon sadece insan haklarınının ihlali söz 

konusu olduğunda harekete geçebilmektedir. Oysa kamu denetçiliği kurumunun harekete 

geçebilmesi için herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Ġnsan haklarının zedelenmesi 

konusu dıĢında kalan idarenin haksız eylemleri ve yanlıĢ kararları ile komisyon 

ilgilenmemektedir. Bu sebepten dolayı idare ile vatandaĢ arasında yaĢanan sorunları 

çözüme kavuĢturabilmek için komisyonun ilgili idare birimleri ile iletiĢime geçmesi 

mümkün değildir. Komisyon sadece hukuk devleti tarafından vatandaĢlara tanınan 

özgürlüklerin ve haklarının ihlalini tespit etmektedir. Tespit ettiği olumsuzlukları ilgili 

birimlere iletmekten baĢka herhangi bir eylemde bulunmamaktadır. Bu Ģekilde TBMM 

Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu ve Kamu Denetçiliği Kurumu karĢılaĢtırılırsa 

komisyonun yetkilerinin oldukça sınırlı olduğu görülmektedir.
55

 

TBMM Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu TBMM‟nin 23. Döneminde (22.07.2007-

7.04.2011) elli altı tane rapor hazırlamıĢtır. Bu raporların birkaç tanesine örnek vermek 

gerekirse; “Çanakkale İli Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları İnceleme Raporu, 

Tekirdağ İli Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları İnceleme Raporu, Ankara Şehirlerarası 

Terminal İşletmesinde Barınan Evsizler Hakkında İnceleme Raporu vb.”
56

 

3. Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu TartıĢmaları 

Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun Ġsveç‟ten baĢlayıp dünyaya hızla yayılma sürecinde 

geliĢmiĢ ülkeler bu kurumu kendi vatandaĢlarının güvenli geleceğini garanti altına alması 

amacıyla kamu yönetimi sistemlerine uyumunu sağlamıĢlardır. Özellikle geliĢmiĢ 

ülkelerdeki ombudsman kurumunun kamu yönetimi sorunları hakkında kabul ettiği 

Ģikayetler üzerine yaptığı araĢtırma, soruĢturma, inceleme ve denetlemeler genelde baĢarılı 
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olmuĢtur. Ombudsman Kurumu ile toplumun kamu yönetimine karĢı olan güveni artmıĢtır. 

Bunun yanında, yargı organının yükü hafiflemiĢ ve dava süreleri gereksiz dosyaların 

mevcudiyetinin kalmamasından dolayı belli oranda kısalmıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde elde 

edilen bu ve benzeri olumlu sonuçlar diğer  ülkelerin dikkatlerinden kaçmamıĢtır.
57

 

1982 Anayasası hazırlık çalıĢmalarında yeni anayasa içerisinde yer alması için 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi‟ne bağlı öğretim 

üyelerinin “Gerekçeli Anayasa Önerisi”
58

 adı altında hazırladığı ve vatandaĢların temel hak 

ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan Kamu Denetçiliği Kurumu dikkat çekmektedir. 

Milli Güvenlik Kurulu, akademisyenler tarafından hazırlanan bu öneriyi kabul etmemiĢtir. 

Bunun yerine CumhurbaĢkanı‟na bağlı olarak çalıĢacak Devlet Denetleme Kurulu 

(DDK)‟nu kurmuĢtur.
59

 

Türkiye‟de Ombudsman Kurumu‟nun idari yapımıza kazandırılması için ilk resmi 

çalıĢma Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda (1996-2000) Kamu Denetçisi Kurumu‟nun 

kurulması için harekete geçilmesi ile baĢlamıĢtır. Kalkınma Planı‟nın üçüncü bölümünün 

“Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi ve Kamu Kesiminde Ücret Adaletinin 

Sağlanması” ana baĢlığı altında yer alan “Amaçlar, Ġlkeler ve Politikalar” alt baĢlığında 

Ombudsman Kurumu‟nun amacı ve gerekliliği aĢağıdaki ifadelerle yer almaktadır.
60

 

 “Yönetim-birey iliĢkilerinde karĢılaĢılan uyuĢmazlıkların etkin ve hızlı bir Ģekilde çözümü 

amacıyla; yargının katı iĢleyiĢ kurallarına bağlı oluĢu ve zaman alıcı iĢlemesi gerçeği 

karĢısında, yönetimi yargı dıĢında denetleyen ama yönetime de bağlı olmayan bir denetim 

sistemi ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmıĢ olan ve AB‟nin kendi bünyesinde ve üye ülkelerin 

çoğunda da bulunan, halkın Ģikâyetleriyle ilgilenen bir Kamu Denetçisi (ombudsman) 

sisteminin Türkiye‟de de kurulması sağlanacaktır.”
61

  

Bu giriĢimin ardından 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Anavatan Partisi, 

Demokratik Sol Parti ve Demokratik Türkiye Partisi) döneminde Ġnsan Hakları 
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Koordinasyon Üst Kurulu, Türk Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun faaliyete geçirilmesi için 

gerekli olan düzenlemelerin yapılmasına karar vermiĢtir. Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun 

ülkemiz kamu yönetimi sistemine sorunsuz bir biçimde uyarlanabilmesi için dünyadaki 

mevcut uygulamalar büyük bir titizlikle incelenmiĢ ve birçok ülke ombudsmanı ülkemize 

davet edilerek kendi ülkelerindeki tecrübelerini bizimle paylaĢmaları istenmiĢtir.
62

 

YaĢanan bu geliĢmelerin ardından Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda (2001-

2005) ombudsman kurumunun üzerine tekrardan vurgu yapılarak Türkiye‟de kurumun 

kurulması için gerekli çalıĢmaların baĢlatılması yönünde açıklamalar yapılmıĢtır. Kalkınma 

Planı‟nın dokuzuncu bölümünün “Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması” ana baĢlığı 

altında yer alan “Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler” alt baĢlığı ve 1850. maddesinde 

Ombudsman Kurumu‟nun kurulması hakkında açıklamalarda bulunulmuĢtur. Bu 

açıklamalara göre:
63

 

 “Kamu yönetimi-vatandaĢ iliĢkilerinde karĢılaĢılan uyuĢmazlıkların etkin ve hızlı bir Ģekilde 

çözümü amacıyla, halkın Ģikayetleriyle ilgili konularda, yönetimi denetleyen ama yönetime 

bağlı olmayan bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sistemi kurulacaktır. Bu çerçevede, gerekli 

altyapının oluĢturulmasına ve sistemin istisnasız tüm idari iĢlem ve eylemleri kapsamasına 

önem verilecektir.”
64

 

59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti‟nin (Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti) 

15.07.2004 tarihli ve 5227 sayılı “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılandırılması 

Hakkındaki Kanun”un 42. maddesinde yerel yönetimlerin iĢlem ve eylemlerinden 

kaynaklanan sorunların çözümünde etkin bir biçimde görev yapacak ve il genel meclisi 

tarafından seçilecek olan “Halk Denetçisi” adı verilen yerel ombudsmanların göreve 

getirilmesi önerilmiĢtir. Uygulamada “Halk Denetçisi” adı verilen görevliler yerel 

yönetimlerin iĢlem ve eylemlerinden zarar gören vatandaĢların Ģikayetlerini dinleyip 

çözüme kavuĢturmak ve aracı rolünü üstlenmekle görevlendirilmiĢlerdi. Fakat “Kamu 

Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun” dönemin CumhurbaĢkanı 

                                                           
62

 B.Zakir AvĢar, Ombudsman İyi Yönetilen …, s. 161. 
63

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, 

<http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8.pdf> (15.03.2011) 
64

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, 

<http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8.pdf> (15.03.2011) 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8.pdf


168 

Ahmet Nejdet Sezer tarafından bir kez daha görüĢülmesi için TBMM‟ne geri 

gönderilmiĢtir.
65

 

Bunun yanısıra 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Adalet ve Kalkınma Partisi 

Hükümeti) Adalet Bakanlığı‟nın desteği ile Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 

projesine Kamu Denetçiliği Kurumu‟nu da ekleyerek TBMM‟ne göndermiĢtir. 15.06.2006 

tarih ve 5521 sayılı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” TBMM‟de görüĢülerek kabul 

edilmiĢtir. Fakat “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” CumhurbaĢkanı tarafından tekrar 

görüĢülmek üzere TBMM‟ne geri gönderilmiĢtir.
66

 

TBMM tarafından tekrar görüĢüldükten sonra aynı Ģekilde kabul edilen kanun 

CumhurbaĢkanı Ahmet Nejdet Sezer ve TBMM üyeleri Haluk Koç, Oya Araslı ile birlikte 

123 milletvekilinin imzası ile kanunun iptal edilmesi talebi ile Anayasa Mahkemesine 

baĢvuruda bulunulmuĢtur. Anayasa Mahkemesi, 2006/140 Esas Sayılı, 2008/185 Karar 

Sayılı, 25.12.2008 Karar Tarihli, 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanan kararını açıklamıĢtır. Sonuç; TBMM‟nin aynen kabul ettiği 28.09.2006 günlü, 

5548 sayılı "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu" Anayasa'da öngörülen örgütlenme ve 

“erkler (kuvvetler) ayrılığı” ilkelerine ters düĢebilecek bir oluĢum olarak algılanmasından 

dolayı Anayasa‟ya aykırı olduğu gerekçesi ile iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına 

karar verilmiĢtir.
67

 

Bu açıklamaların ıĢığı altında Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun Türkiye‟de 

kurulabilmesi için geçmiĢte yaĢanan çalıĢmalar aĢağıda ayrıntıları ile birlikte incelenmiĢtir. 

3.1 Gerekçeli Anayasa Önerisi ve Kamu Denetçiliği Kurumu  

Türkiye‟de kamu yönetimi sisteminin halkın ihtiyaçlarını tamamıyla karĢılamadığı 

kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Kamu yönetimi sistemlerinde ve dünyada yaĢanan 

değiĢimler ve geliĢmeler sonucunda yaĢadığımız yüzyıla uygun bir kamu yönetimi 

sistemine sahip olmak, uluslararası alanda Türkiye‟yi her zaman için bir adım öne 
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geçirebilecek temel etkendir. Bu sebepten dolayı devlet yönetimini ve devletin halka karĢı 

olan sorumluluklarının tekrardan gözden geçirilmesi büyük önem taĢımaktadır.
68

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinin 

birlikte hazırladıkları “Gerekçeli Anayasa Önerisi” Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili 

önem taĢıyan ilk çalıĢmalardan biridir. Bu çalıĢma ile 1982 yılında oluĢturulacak olan yeni 

bir anayasının hangi niteliklere sahip olması gerektiği vurgulanmıĢtır. Bu nitelikler 

maddeler halinde sayılmıĢ ve her maddenin ayrıntılı gerekçeside belirtilmiĢtir. Gerekçeli 

Anayasa Önerisi‟nin 114/a ve 114/b maddeleri kamu kurumlarının denetiminden ve bu 

denetimi gerçekleĢtirecek olan “Kamu Denetçiliği Kurumu”nun kurulmasından 

bahsetmektedir.
69

 

Bu iki madde daha ayrıntılı bir biçimde incelenecek olursa konu tüm açıklığıyla 

ortaya çıkabilecektir. Gerekçeli Anayasa Önerisi‟nin 114/a maddesi, gerçekleĢtirilen bütün 

idari iĢlemlerin gerekçelerinin belirtilmesi zorunluluğunu getirmektedir. Bunun yanında, 

bu iĢlemlere karĢı baĢvuru yollarının vatandaĢa açıklanmasını Ģart koĢmaktadır. Yasa ile 

aksi belirtilmedikçe idarenin elinde bulunan ve gerçekleĢtirdiği iĢlemlerle ilgili olan bütün 

bilgi ve belgelerin vatandaĢın rahatça inceleyebilmesi için vatandaĢın kolay bir Ģekilde 

ulaĢabileceği bir ortamda yayımlanmasını belirtmektedir. Bu önerilerden en önemlisi ise, 

vatandaĢın hakkını araması sırasında hiçbir bilgi ve belgeye gizlilik ibaresinin 

konulamayacağı ifadesidir.
70

 

Yönetimin yaptığı iĢlemlerde gerekçe göstermesi vatandaĢ ile devlet arasında olması 

gereken iletiĢimin varlığını güvence altına alacaktır. Bu sayede yapılan iĢlemler hakkında 

vatandaĢ da bilgi sahibi olacaktır. VatandaĢ bilgi sahibi olduğu iĢlemleri daha kolay 

benimseyecek ve devlete olan güvende artacaktır. BaĢka bir açıdan değerlendirilecek 

olursa, iĢlemler yapılırken gerekçelerinin açıkça beyan edilmesi iĢlemlerin yapılmasında 

yaĢanacak olan hataları en aza indirebilecektir. Ayrıca iĢlemler hakkında yapılacak olan 

itirazlar için önceden baĢvuru yollarının vatandaĢa gösterilmesi, bilgisizlik yüzünden 

vatandaĢın hakkının kaybolmasını engelleyecektir. Yapılan iĢlemlerde bazı durumlarda 

gizlilik gerçekten önemli olabilmekle birlikte vatandaĢın hakkını araması hususunda 
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gizlilik ilkesi kabul edilemez. Kendisi hakkında karar alınırken bilgiden yoksun bırakılan 

bir vatandaĢ, haklarına saygı gösterilmesini kesinlikle sağlayamaz.
71

 

Gerekçeli Anayasa Önerisi‟nin 114/b maddesi ise, CumhurbaĢkanı‟nın, TBMM‟nin, 

DanıĢtay‟ın, SayıĢtay‟ın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu‟nun ve Türkiye Barolar 

Birliği‟nin ayrı ayrı göstereceği ikiĢer adaydan birini 5 yıllık bir süre için atamak suretiyle 

oluĢturacağı 5 kiĢilik Kamu Denetçileri Kurulu‟nun vatandaĢların dilek ve Ģikayetlerini 

inceleyerek temel hak ve özgürlüklerin gerçekleĢmesini gözeteceğini öngörmekteydi.
72

 

Gerekçeli Anayasa Önerisi‟nin 114/b maddesine göre Kamu Denetçileri Kurulu her 

yıl çalıĢmaları ve tespit ettikleri olumsuzluklar hakkında TBMM‟ne ve CumhurbaĢkanı‟na 

rapor verir. Bu raporlar resmi gazetede yayımlanır. Gerekçeli Anayasa Önerisi‟nin bu 

maddesi idare karĢısında vatandaĢın yalnız ve güçsüz kalmasını önleyecek ve vatandaĢın 

özgürlüklerini kullanmasına tam olarak imkan sağlayacaktır. Bu faydasının yanında 

vatandaĢ ile devlet arasındaki iliĢkiler geliĢecektir. Bu kurum sayesinde vatandaĢ dilekçe 

hakkını daha özgür ve iĢlevsel bir biçimde kullanacak, vatandaĢ devlet yönetimine 

doğrudan katılacak, devletin ilgili birimleri ile doğrudan iletiĢim kurabilecek ve 

gerçekleĢtirdiği iĢlemler üzerinden onu denetleyebilecektir. Ġdare ise vatandaĢtan gelen 

Ģikayet, dilek ve önerileri dikkate alarak iĢleyiĢini iyileĢtirecek, sorunlu yanlarını 

düzeltebilecek imkana kavuĢmuĢ olacaktır.
73

 

Gerekçeli Anayasa Önerisi‟ni 114/a ve 114/b maddelerinin genel bir değerlendirmesi 

yapılacak olursa Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun Türk Kamu Yönetimi sistemine 

sağlayacağı katkılar aĢağıdaki Ģekilde belirtilebilir.  

Gerekçeli Anayasa Önerisi‟ni hazırlayan öğretim üyeleri vatandaĢın kamu kurumları 

karĢısında daha özgür olmasını, yalnız kalmamasını ve güçsüz olmamasını sağlayabilecek 

tek kurumun Kamu Denetçiliği Kurumu olduğunu belirtmekteydiler. Ayrıca vatandaĢların 

idari birimlere yaptığı baĢvuruların ve iĢlemlerin bir kamu denetçisi tarafından takip 

edilmesi vatandaĢ-devlet iliĢkisini yumuĢatacağı gibi daha huzurlu bir ortam yaratacağı 

inancındaydılar. Kurum üyelerinin vatandaĢ ve insan hakları konusunda görev yapan 

birimlerin göstereceği adaylar arasından seçilmesi ileride yaĢanacak olan muhtemel 

iĢbirliklerinin temellerini atacağını kesin olarak belirtmekteydiler. Bunun yanında, Kamu 
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Denetçiliği Kurumu‟nun varlığı ile birlikte dilekçe hakkının iĢlerlik kazanacak olması 

sayesinde daha demokratik bir devlet düzeni sağlanabilecektir. Bu sayede vatandaĢın 

devlet yönetimine katılması ve onu denetlemesi imkanı doğmuĢ olacaktır. Yönetim ise 

vatandaĢların dilek ve Ģikayetleri sayesinde kendisini daha hızlı bir biçimde yenileme 

imkanına kavuĢmuĢ olacaktır.
74

 

Devlet görevlerinin yeniden değerlendirilmesi ve vatandaĢların yönetim hakkındaki 

Ģikayetlerinin en aza indirilmesi ihtiyacından yola çıkılarak Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planı‟nda adı geçen “Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi” dahilinde kamu 

yönetimi sistemimizin daha etkin ve verimli bir hale getirilmesi düĢünülmüĢtür. VatandaĢ-

Devlet iliĢkilerinde yaĢanan sorunların daha hızlı ve adaletli bir biçimde çözülebilmesi 

önem taĢımaktadır. Yargı organının zaman alan karar verme süreci ve bireyleri karar alma 

aĢamasında maddi ve manevi yönden yıpratması gibi olumsuzlukları gözönüne alındığında, 

yaĢanan bu sıkıntıların önüne geçebilmek için yönetimi yargı organı dıĢında 

denetleyebilecek bir denetim sisteminin kurulması öngörülmüĢtür. Bu denetim sisteminin 

nasıl bir organ haline getirileceği konusunda AB‟nin kendi içerisinde ve üye ülkelerin 

çoğunda da mevcut olan ombudsman kurumunun Türk Kamu Yönetimi Sistemine, Kamu 

Denetçiliği Kurumu olarak uyarlanması öngörülmüĢtür.
75

 

3.2 Kamu Yönetimi AraĢtırması Genel Raporu’nda Kamu Denetçiliği Kurumu 

1991 yılında Türk Kamu Yönetim Sistemi‟ni geliĢtirmek için Türkiye ve Orta Doğu 

Amme Ġdaresi Enstitüsü (TODAĠE) tarafından gerçekleĢtirilen ve Prof.Dr.Nuri Tortop‟un 

baĢkanlığını yaptığı Kamu Yönetimi AraĢtırması Projesi‟nin temel amacı; devlet yönetimi 

sistemimizi geliĢtirmek, yönetim ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmek için yapılan 

eski tarihli çalıĢmaları incelemek, bu çalıĢmaların uygulama alanlarını tespit etmek ve 

kamu yönetimi sistemimizin nasıl daha iyi faaliyet gösterebileceği konusunda fikirler 

üretmektir. Kurulun düĢüncesi bu çalıĢmalar sonucunda elde ettikleri bulguların yetkili 

kiĢiler ve makamlar tarafından dikkate alınarak kamu yönetimi sistemimizin daha etkin 

çalıĢmasına katkı sağlanacağı yönündeydi. 
76
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Kamu Yönetimi AraĢtırması Projesi‟nin çalıĢma alanına merkezi idare, genel ve 

katma bütçeli kuruluĢlar, bu kuruluĢların taĢra ve yurt dıĢı örgütleri, il özel idareleri, 

belediyeler ve köyler dahil edilmiĢlerdir.
77

 

Raporun “Planlama” altbaĢlığında yer alan “Denetleme” konusu Türk Kamu 

Yönetimi‟nin denetimde yaĢadığı sorunlardan bahsetmektedir. Ġdari yönetimde 

denetlemenin önemine değinen rapor, denetlemenin amacını Ģu ifadelerle açıklamıĢtır: 

“Denetimde temel amaç, örgüt amaçlarının gerçekleĢtirilme derecelerini saptayarak, 

örgütün etkililik düzeyini yükseltmek ve onun geliĢtirilmesini sağlamaktır.” Kurul, 

denetimi yönetim sürecinin en önemli halkalarından birisi olarak görmektedir. Rapora göre 

etkili bir denetimin varlığı amaçlarda açıklık, amaçlara uygun olarak örgütlenme ve eylem 

planları ile uyumlu bir iĢleyiĢ özelliklerine sahip olmakla yönetime katkı sağlayabilecektir. 

Rapor kamu yönetimi üzerinde yapılan dıĢ denetimin tamamen etkisiz, faydasız ve sınırlı 

olduğunu vurgulamaktadır. Kimi bakanlıklarda yönetsel denetime dönük yönetim içi özel 

bir denetleme birimi olmadığını belirten rapor bazı kuruluĢlara uygulanan denetimin de 

mali denetimden öteye geçemediğini vurgulamaktadır. Yerel yönetimlere uygulanan 

vesayet denetimininde etkili ve istenen amaçları ortaya çıkarabilecek bir biçimde 

uygulanmadığını belirtmektedir.
78

 

Rapor ayrıca denetim personelinin denetim görevlerini gerçekleĢtirirken ilgili kiĢileri 

ve birimleri çalıĢmaları hakkında yöneltmeleri ve rehberlik çalıĢması içerisinde olmaları 

için faaliyet konularına göre uzmanlaĢmalarının sağlanması ve denetim faaliyetinin teknik 

olarak düzeyinin yükseltilmesinin önemini vurgulamaktaydı. Raporun üzerinde önemle 

durduğu bir baĢka konu ise yerel yönetimlerin mali yönden denetlenebilmeleri için 

SayıĢtay benzeri bir kurumun faaliyete geçirilmesidir.
79

 

Doğrudan CumhurbaĢkanına bağlı olarak çalıĢan Devlet Denetleme Kurulu ve 

BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu‟nun kamu yönetiminin bütününü kapsayacak Ģekilde denetim 

hususunda görevlendirildiklerini belirten rapor, özellikle BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu‟nun 

üstlendiği görevleri yapılanma ve iĢleyiĢinden kaynaklanan sebeplerden ötürü amacına 

uygun bir biçimde yerine getiremediğini ifade etmektedir. Bu sebepten dolayı kurumun 

tekrardan yapılandırılması gerekliliğini vurgulayan rapor aksi takdirde kurumun faydadan 
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çok zararı dokunabileceğini belirtmektedir. Rapor, denetim baĢlığı altında öneriler kısmına 

geçmeden önce varolan denetim sisteminin ihtiyaçlara cevap vermekten uzak bir 

iĢleyiĢinin olduğunu açık bir dille ifade etmektedir.
80

  

Rapor “Öneriler” altbaĢlığı altında yer alan 7. maddede kamu denetçiliği 

kurumu‟ndan bahsederek bu konu hakkındaki fikirlerini Ģu ifadelerle dile getirmiĢtir; 

“BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı‟nın görev alanı daraltılarak yeniden 

düzenlenmelidir. Bu çerçevede anılan kurul baĢkanlığının ilgi alanı, BaĢbakanlık merkez 

teĢkilatı ve bağlı kuruluĢları ile sınırlandırılmalıdır. Devlet Denetleme Kurulunun da bir 

kamu denetçisi (ombudsman) olarak iĢlev görmesini sağlayacak yasal düzenlemelere 

gidilmelidir.”
81

  

3.3 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Türkiye’de Uygulanma Biçimi TartıĢmaları 

Kamu Denetçiliği Kurumu‟na olan ihtiyaç ülkemizde hem akademik çevrede hem de 

siyasi çevrede açıkça dile getirilmektedir. Bunun için meclis çalıĢmaları yapılırken bir 

yandan da akademik çevreler makaleler yazmakta ve seminerler düzenlemektedir. Bir çok 

akademisyen, gazete köĢelerinde ve bilimsel dergilerde Kamu Denetçiliği Kurumu 

hakkında fikirlerini beyan etmekte ve bu kurum vatandaĢa tanıtılmaya çalıĢılmaktadır. 

Kurumun anayasal bir güvence altında kurulmasından önce vatandaĢa en iyi biçimde 

tanıtılması bir zorunluluk teĢkil etmektedir. Aksi takdirde Kamu Denetçiliği Kurumu, idari 

yargı sistemini benimseyen ülkemizde yargının bir ikamesi olarak görülmesi sonucu ileride 

bazı sıkıntılara sebebiyet verebilir. Bu sebepten dolayı kurum vatandaĢa tanıtılırken diğer 

taraftanda anayasal değiĢiklikler ile hukuki temelleri sağlamlaĢtırılmalıdır. Uygulamada 

vatandaĢlar ve uygulayıcılar arasında kavram karmaĢası yaĢanmamalıdır.
82

 

Türkiye‟de kurulacak olan Kamu Denetçiliği Kurumu gücünü tamamen Anayasa‟dan 

alması bir zorunluluktur.
83

 

Türkiye‟de kurulacak olan Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde her Türk 

VatandaĢı‟nın daha özgür bir ortamda yaĢaması için demokratik bir zemin hazırlanmıĢ 

olacaktır. Kamu Denetçiliği Kurumu yargı organını gereksiz yüklerden kurtarabilecek 
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önemli bir kurumdur. Özellikle idare ile sorun yaĢayan vatandaĢ bu Ģikayetlerini yargı 

organı yerine Kamu Denetçiliği Kurumu‟na yapması yargıya derin bir nefes aldıracaktır. 

Zaman içerisinde bakmakla yükümlü olduğu dosya sayısı azalacak olan yargının iĢleyiĢi 

hızlanacak ve davaları daha kısa sürede sonuçlandırabilecektir. Bu durumda vatandaĢa artı 

bir değer olarak yansıyacaktır.
84

 

Türkiye‟nin yüzölçümü dikkate alındığında sadece merkezde bulunan bir kamu 

denetçisi tarafından tüm kurumun idare edilmesi düĢünülemez. Bunun yanında, her ilde 

birbirlerinden bağımsız olan kamu denetçilerinin varlığı da yanlıĢ olacaktır. Buna karĢın 

merkezi yönetim ve yerinden yönetim unsurları arasında bir ayrım yaparak her ilde ayrı 

ayrı teĢkilatlanacak bir yerel yönetim ombudsmanı seçeneğininde gözardı edilmemesi 

gerekmektedir. Bu sebepten dolayı tek bir kamu denetçisinin olmasının yanında bu kiĢiye 

bağlı olarak çalıĢacak ve sayısının kendisinin belirleyeceği çoklukta yardımcılarının olması 

en uygun yollardan birisidir. Bu yardımcılardan bazılarının büyükĢehirlerde devamlı 

surette ikamet etmesi ve sabit bir bürolarının olması gerekmektedir. Merkezde bulunan 

kamu denetçisi ise zaman zaman teftiĢ gezilerine çıkmalı ve bu Ģekilde hem yardımcılarını 

denetlemeli hem de vatandaĢla iç içe olup sorunlarını birebir dinlemelidirler. Bu noktada 

dikkat edilmesi gereken husus; ombudsman adı altında oluĢacak kalabalık bir 

yapılanmanın bürokrasiyi azaltmak ve güncel sorunlarını çözmek yerine, yeni bürokratik 

sorunlara sebebiyet verebilecek olmasıdır. Bu unsurların tamamı dikkate alınırsa, en uygun 

yöntem, yeteri kadar personel ile donatılmıĢ kadrosu ile merkezinin Ankara‟da olduğu; 

ancak Türkiye genelinde birbirine bağımlı ve kendi aralarında sürekli iletiĢim halinde 

görev yapabilecek bir biçimde örgütlenmiĢ bir yapınının oluĢturulmasıdır.
85

 

3.3.1 Türk Kamu Denetçisi’nin Seçilmesi, Görev Süresi ve Görevden Alınması 

Dünya genelinde ombudsman seçimi en az ombudsmanın sahip olduğu yetkileri 

kadar önem taĢımaktadır. Genel bir tablo itibari ile ombudsmanlar Parlamento tarafından 

atanmaktadırlar. Parlamento‟nun atadığı bir ombudsman üzerinde yürütme organının 

yaptırım yetkisi bulunmamaktadır. Ombudsmanın parlamento tarafından göreve 

getirilmesi, kiĢiyi ve kurumu yürütme organının yaptırım etkisinden korumanın en etkili 

yoludur. Bu noktada göz ardı edilmemesi gereken en önemli husus; parlamenter 
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demokrasilerde parlamentonun mutlak çoğunluğunu yürütme organını da elinde tutan 

siyasi partinin oluĢturmasıdır. Bu durumda ombudsmanın yasama organı tarafından göreve 

getirilmesinde çoğu zaman kiĢi ve kurumu yürütme organından ayırmanın imkanı 

kalmamaktadır. Parlamentoda yer alan muhalefet partisi mensuplarının bu konuda 

görüĢlerinin etkisiz olması muhalefet partisine oy veren halkın görüĢlerinin yok sayılması 

anlamına geldiği için ombudsman seçimleri tek taraflı olarak yapılmaktadır. Seçimin 

parlamento tarafından yapılması zorunlu olmakla birlikte bütün parlamento üyelerinin 

ortak kararının olması önem taĢımaktadır.
86

 

Ombudsmanın seçimi sorunu aĢıldıktan sonra görev süresi konusunda da ortak bir 

karara varmak önem taĢımaktadır. Ombudsmanın görev süresi kurumun bağımsızlığına ve 

tarafsızlığına etki etmeyecek bir zaman dilimi içerisinde olmalıdır. Bu konuda da dünya 

uygulamalarına baktığımız zaman her genel seçim sonrasında parlamento ile birlikte 

ombudsmanının da yenilenmesi kabul edilebilir bir davranıĢtır. Bu sayede ombudsmanın 

mevcut iktidara yanaĢma veya taraflı davranma gibi bir durumu söz konusu olmayacaktır. 

Her genel seçim sonrasında yenilenen bir ombudsman modelinde bazı sakıncalar da 

mevcuttur. En az bir dönem görev yapan ombudsman iĢini tam olarak öğrendiği ve 

konusuna hakim olduğu bir sırada zaman aĢımı gerekçesi ile görevden alınması ve ikinci 

kez aday olmasına imkan verilmemesi sonucu gerçek anlamda verimli olduğu bir zamanda 

iĢini bırakması anlamına gelmektedir. Yeni seçilecek olan ombudsman ise diğer 

ombudsmanın ilk göreve baĢladığı zamanki sıkıntılarını ve tecrübesizliğini yaĢayacaktır. 

Bu Ģekilde hiçbir ombudsmandan verim alınamadan her genel seçim sonrasında yeni bir 

ombudsman göreve baĢlayacaktır.
87

Bu sıkıntıları aĢabilmek için ombudsmana ikinci ve 

hatta üçüncü defa görev yapabilme hakkı tanınması uygun olabilecektir.  

Türk Kamu Denetçisi‟nin seçilme yöntemi belirlenirken kurumun ve kiĢinin 

bağımsızlığı ne kadar göz önünde bulundurulmuĢ olursa olsun her an görevden alınma 

korkusu içerisinde yaĢayan bir kamu denetçisinin seçilme aĢamasındaki garantileri bir anda 

yok olabilecektir. Bu Ģekilde baskı altında görev yapan bir kamu denetçisininde 

bağımsızlığı zaman içerisinde yok olacaktır. Bu sebepten dolayı Türk Kamu Denetçisi‟nin 

hangi koĢullar altında ve hangi makam tarafından görevden alınacağı önceden kanun 

metninde belirtilmesi gerekmektedir. Kamu Denetçisi‟nin göreve baĢladıktan sonra daha 
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önce belirtilmeyen bir neden ve Ģekille görevden alınması kiĢinin ve kurumun 

bağımsızlığına gölge düĢüreceği açıktır.
88

 

3.3.2 Türk Kamu Denetçisi’nin Yetki, Görev ve Sorumlulukları 

Türk Kamu Denetçiliği Kurumu her Türk VatandaĢı‟nın daha özgür ve demokratik 

bir ortamda yaĢaması için oluĢturulması beklenmektedir.
89

 Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun 

temel amacı vatandaĢın idare karĢısında haksızlığa uğramaması veya herhangi bir haksızlık 

durumunda ise hakkının savunulmasına aracılık etmesidir.
90

 Bu unsurlar göz önünde 

bulundurularak Türk Kamu Denetçiliği Kurumu yetki, görev ve sorumlulukları açısından 

aĢağıda incelenmiĢtir. 

Daha öncede bahsedildiği gibi ombudsman kurumu vatandaĢı kamu yönetiminin 

olumsuzluklarından korumak için görev yapmaktadır. Kamu yönetimi kavramı geniĢ bir 

kavram olmakla birlikte içeriğini daralttığımız zaman yargı organının, yasama organının, 

yürütme organının ve askeri makamların idari iĢlem ve eylemlerinin kamu denetçiliği 

kurumunun yetki alanı içerisine girdiğini görmekteyiz. Türk Kamu Denetçiliği 

Kurumu‟nun kurulması aĢamasında yargı organının ve askeri makamların denetlenmesi 

tartıĢma konusu olmaktadır. Yargı organının kararları Yargıtay ve DanıĢtay makamları 

tarafından denetlenmektedir. Bu noktada Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun yapacağı bir 

denetim iĢlevinin yadırganması doğru değildir. Burada üzerinde önemle durulması gereken 

husus Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun yargı organı üzerinde yapacağı denetimin yargı 

organının kararları ile ilgili olmadığıdır. Denetim yargının idari eylem, iĢlem ve 

davranıĢları üzerinde olacaktır. Bununla birlikte askeri makamların ve yargı organının idari 

iĢlem ve eylemleri zaten idari ve yargısal denetime tabi tutulmaktadır. Bu sebepten dolayı 

askeri makamların ve yargı organının Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından denetlenmesi 

son derece doğal bir durumdur. Askeri makamların denetim dıĢında bırakılmasını hukuk 

ilkeleri çerçevesinde açıklamanın imkanı bulunmamaktadır. Hukuk devleti ilkeleri 

çerçevesinde devlet sırrı niteliğine sahip hususlar haricinde, askeri makamların 

denetlenmemesi düĢünülemez. Ancak askeri makamların konusunda uzman olan kiĢiler 

tarafından denetlenmesi kabul edilebilir.
91
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Türk Kamu Denetçisi‟nin yetki alanı belirlenirken yerel yönetimlerin ve kamu 

iktisadi teĢebbüslerinin de denetim alanı içerisine alınması gerekmektedir. Dünya 

uygulamalarında yerel yönetim ombudsmanları ayrı bir yer tutmaktadır. Bu tecrübelerden 

esinlenerek ayrı bir niteliğe sahip kılınmasa da kamu denetçisinin yetki alanına yerel 

yönetimlerin de dahil edilmesi gerekmektedir. Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri‟nin 

gerçekleĢtirdiği iĢlemlerin de denetim altında tutulması büyük önem teĢkil etmektedir. 

Etkin bir denetim sayesinde bu kurumları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyen 

yetkililer bu düĢüncelerinden uzaklaĢtırılabilmektedir.
92

 

Kamu Denetçisi‟nin yetkileri belirlenirken gerçek kiĢi veya tüzel kiĢi kavramlarının 

da üzerinde durulması gerekmektedir. Kamu Denetçisi‟ne idare ile arasında sorun yaĢayan 

gerçek kiĢilerin baĢvuru yapabileceği gibi tüzel kiĢi niteliğine sahip kuruluĢlarada baĢvuru 

yapabilme hakkı tanınmalıdır. Bunlara ek olarak Türk Kamu Denetçiliği Kurumu‟na 

vatandaĢların baĢvuru yapmasının yanında herhangi bir sebepten dolayı Türk Kamu 

Yönetimi ile sorun yaĢayan yabancı uyruklu kiĢilerin de baĢvuru yapmasının olanaklı hâle 

getirilmesi gerekmektedir. Bu yabancı uyruklu kiĢiler Türkiye‟de ikamet edebilmesinin 

yanında, ülkemizde seyahat ediyor veya herhangi bir iĢ için bulunuyor olabilirler. Böyle bir 

ayrım söz konusu olmadan sadece idare ile arasında sorun yaĢamıĢ olması durumu göz 

önüne alınarak baĢvurularının kabul edilmesi gerekmektedir.
93

 

3.3.3 Türk Kamu Denetçisi’nin Sahip Olması Gereken Statüsü 

Dünya uygulamalarında da belirtildiği gibi ombudsmanın sahip olduğu bağımsızlığı 

onun en büyük değeridir. Bağımsız olmayan bir ombudsmanın amaçlanan görevini yerine 

getiremeyeceği son derece açıktır. Aynı Ģekilde baĢka bir kiĢiye veya kuruma bağlı olarak 

görev yapmaya çalıĢan kurumuda ombudsman kurumu olarak adlandırmamız doğru olmaz. 

Bu açıklamaların ıĢığında DDK bir araç vazifesi görmesinden dolayı ombudsman kurumu 

olarak adlandırılması yanlıĢ olacaktır.
94

 

Bağımsızlık ombudsman kurumu için bu derece önem teĢkil ederken
95

 ve Türk Kamu 

Denetçisi‟nin statüsü tartıĢılırken cevap bekleyen bir sorunun bu noktada açıklığa 

kavuĢturulması önem taĢımaktadır.  
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Devlet kademesinde görev yapacak bir kiĢinin veya kurumun bağımsızlığı nasıl 

sağlanabilir? Bu soruya cevap vermek aslında çok zor olmakla birlikte önümüzde birçok 

seçenekte bulunmaktadır.  

Ombudsman Kurumu‟na sahip olan ülkeler incelendiğinde genellikle ombudsmanı 

milletin özgür iradesi sonucu oluĢturulan meclislerin seçtiği ve atadığı görülmektedir. Her 

devletin parlamentosu o ülkede yaĢayan insanların tamamının temsili niteliğinde olduğu 

için ombudsmanın parlamento tarafından göreve getirilmesi bir bakıma millet tarafından 

onay verildiği anlamına gelmektedir. Bu sebepten dolayı ülkemizde de seçilecek olan bir 

kamu denetçisinin parlamento tarafından ve mutlak çoğunluk ile göreve getirilmesi 

gerekmektedir. Kamu Denetçisi‟nin bağımsızlığı ancak bu Ģekilde garanti altına alınmıĢ 

olacaktır. TBMM dıĢındaki hiçbir kurumun kamu denetçisi seçilirken yaptırım niteliği 

taĢıyan önerileri dikkate alınmamalıdır. Bununla birlikte kurumun ve kurum personelinin 

yeterli miktarda maddi kaynağa sahip olmaları kurumun bağımsız biçimde hareket 

etmesine imkan sağlayacaktır.
96

 

TBMM tarafından atanacak olan bir kamu denetçisinin TBMM‟ne karĢı sorumluluğu 

da olması gerekmektedir. Bu durum millete gerektiği zaman hesap vermesinin bir baĢka 

ifade biçimidir. Kamu Denetçisi görev süresi boyunca hiçbir organ tarafından görevinden 

uzaklaĢtırılmamalıdır. Sadece görevini ihmal ettiği, taraflı davrandığı, görevini kötüye 

kullandığı, görevini yerine getiremeyecek derecede sağlık sorunları meydana geldiği 

durumlarda TBMM tarafından görevinden alınabilmesi gerekmektedir. Bu unsurlarında 

açıkça meydana gelmesi ve hiçbir Ģüpheye yer verilmemesi kamu denetçisinin 

bağımsızlığına leke düĢürülmemesi adına zorunludur.
97

 

Atanacak olan bir kamu denetçisinin aday olarak gösterilmesi aĢamasıda önem 

taĢımaktadır. Ġlk olarak birden fazla adayın olması demokrasi ve nitelikli kiĢinin bu göreve 

getirilmesi adına bir zorunluluktur. Adaylar bu göreve kendilerinin talip olabileceği gibi 

TBMM tarafından da aday gösterilmesi kabul edilebilir. TBMM bünyesinde bulunan siyasi 

grupların liderlerinin ortak kararı ile aday gösterilmesi demokrasi ve seçilecek olan kiĢinin 

toplumun her kesimi tarafından kabul görmesi adına önem taĢımaktadır. Kendi isteği ile bu 
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göreve aday olan kiĢilerin TBMM dahilinde yapılacak olan bir ön eleme ile adaylık 

baĢvuruları değerlendirilebilir.
98

 

Dünya uygulamalarına da baktığımız zaman aday gösterilme durumunun çok farklı 

olmadığı görülecektir. Kamu Denetçisi olarak atanacak olan kiĢinin hukuk fakültesi veya 

iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olması gerekmektedir. Aday olan veya aday 

gösterilen kiĢinin bu fakültelerden mezun olmasının yanında devletin üst kademelerinde 

görev alması, yüksek yargı organı mensubu olması, en az doktora derecesine sahip olması, 

akademik bir kariyere sahibi olması, devletin düzeninin iĢleyiĢini iyi derecede bilmesi, 

halk tarafından tanınan ve sevilen bir kiĢi olması seçim aĢamasında dikkate alınması 

gereken nitelikler olmakla birlikte vatandaĢ ve ülke adına artı bir değer katacaktır.
99

 

Kamu Denetçisi resmen göreve baĢladıktan sonra kamu denetçiliği haricinde hiçbir 

resmi veya özel kuruluĢta görev almamalıdır. Göreve baĢladıktan sonra ilgisi olan devlet 

kurumlarından veya özel kuruluĢlardan iliĢiğini kesmesi gerekmektedir. Ġlgilendiği tek iĢ 

kamu denetçiliği olması görevini daha verimli ve tarafsız bir biçimde yapmasına imkan 

verecektir.
100

 

Kamu Denetçisi‟nin aylık olarak alacağı maaĢ kiĢiyi hiç kimseye muhtaç etmeyecek 

ve maddi değerler açısından baĢkasına karĢı sorumlu olmayacağı bir oranda olması 

gerekmektedir. Kamu Denetçisi‟nin görevi gereği yaptığı harcamalar için bir sınır 

belirlemek kamu denetçisinin görevi sırasında önüne bir engel koymak anlamına 

gelmektedir. Kamu Denetçisi‟ne denetimlerini rahat bir Ģekilde yapabileceği bir bütçe 

tahsis edilmelidir. Bu bütçenin denetimide sadece SayıĢtay tarafından hukukilik denetimi 

adı altında yapılmalıdır.
101

 

Kamu Denetçisi‟nin birlikte çalıĢacağı yardımcılarını da kendisinin seçmesine imkan 

verilmelidir. Atandıktan sonra makul bir süre tanınıp kendi ekibini oluĢturmasına fırsat 

verilmeli ve bu ekibin sorumluluğu kendisine yüklenmelidir. Burada üzerinde önemle 

durulması gereken husus ise yardımcıların da en az kamu denetçisi kadar belirli niteliklere 

sahip olması zorunluluğudur. Seçilecek olan kiĢilerin TBMM tarafından onaylanması ve 
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bu kiĢilere ödenecek olan maaĢın yine TBMM tarafından karar verilmesi doğru bir 

yaklaĢım olacaktır. Bunun yanında, kamu denetçisinin ve yardımcılarının görevleri 

süresince ve görevleri adına harcadıkları giderlerin hepsinin kamu denetçisi tarafından 

yıllık olarak hazırlanan bir raporda belirtmesi gerekmektedir.
102

 

3.3.4 Türk Kamu Denetçiliği Kurumu’na BaĢvuru ġekli ve KoĢulları 

Ġdare‟nin eylemleri sonucu sorun yaĢayan vatandaĢların kamu denetçiliği kurumuna 

baĢvurusu sırasında herhangi bir Ģekil Ģartı aranmaması uygun olacaktır. Bununla birlikte 

Ġngiltere‟de Parlamento Komiseri‟ne baĢvuru yapabilmek için bir parlamenterin aracılığına 

ihtiyaç olması gibi bir durumunda Türkiye‟de uygulanmasının oldukça zor olduğu 

açıktır.
103

 

Türk Kamu Denetçisi‟ne her Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı özgürce, herhangi bir 

Ģekil Ģartı aranmadan ve ücretsiz baĢvuru yapabilmelidir. BaĢvurular yüz yüze olabileceği 

gibi çağımızın iletiĢim araçları olan telefon, elektronik posta veya belgegeçer (faks) gibi 

unsurlardan da faydalanarak baĢvuru yapılabilmelidir. BaĢvurular, yazılı yapılabileceği 

gibi sözlü de olabilir. Ancak, Türk Kamu Denetçisi‟ne baĢvuru yapılmadan önce, ilgili 

idareye baĢvuruda bulunma zorunluluğu olmalıdır. Böyle bir zorunluluk hem kamu 

denetçisinin iĢ yükünü azaltacak hem de idarenin basit Ģekilde çözebileceği konunun 

büyütülmesine fırsat verilmemiĢ olacaktır. Ayrıca Türk Kamu Denetçisi sürekli biçimde 

idareyi ve eylemlerini takip etmeli ve kendisinin tespit ettiği uygunsuzluklar için doğrudan 

harekete geçebilmelidir. Bu Ģekilde vatandaĢın henüz sıkıntı yaĢamadan olası bir 

olumsuzluğun ortadan kaldırılması mümkün olacaktır.
104

 

Kamu Denetçisi‟ne yapılacak olan baĢvurulardan belirli bir konuyu içermeyenler, 

yargı organında görülmekte olan veya yargı organının kesin hükümlerle karara bağladığı 

uyuĢmazlıklar incelenmemelidir.
105
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3.3.5 Türk Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Uygulanmasında YaĢanacak 

Sıkıntılar 

Ombudsmanlık Kurumu‟nun uygulandığı ülkeler incelendiğinde ekonomik, kültürel 

ve siyasi yapılarının Türkiye‟den farklı olduğu görülecektir. Kurumun ülkemizde de Ġsveç 

örneğine benzer bir biçimde uygulanması halinde adaletli yönetim, toplumun her kesimine 

eĢit hizmet dağıtımı, hak ve özgürlüklerin herhangi bir kısıtlamaya gitmeden kullanılması,  

ve devlet ile vatandaĢ arasındaki ilĢkilerin kuvvetlendirilmesi gibi olumlu sonuçlar elde 

edilebilecektir. Kurumun Ġsveç kökenli olması ve demokrasinin en son aĢamasından payını 

aldığı göz önünde bulundurulursa ülkemizin merkeziyetçi ve sorunlu kamu yönetimi 

yapısında, demokrasinin ve özgürlüğün koruyuculuğunu üstlenen bir kurumun rahat bir 

Ģekilde görev yapmasında zorluklar olması beklenmelidir.
106

 

Türkiye‟de yaptırım gücü olan yargı organının idare hakkında verdiği bazı kararların 

idare tarafından uygulamalarında dikkate alınmıyor olması gerçeği karĢısında öneri 

niteliğinde kararlar veren ombudsman kurumunun ne derecede etkili olacağı tartıĢma 

konularından baĢında gelmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun ülkemizde görev 

yapmaya baĢlamasından sonra idare karĢısında pasif bir durumda kalması, kurumun 

kuruluĢ amacının dikkate alınmamasına sebebiyet verebileceği gerçeği göz önünde 

bulundurulması gereken önemli bir husustur.
107

 

Gözardı edilmemesi gereken bir diğer önemli husus ise Kamu Denetçiliği 

Kurumu‟nun çok kademeli yapısının sorun çıkarabilme olasılığıdır. Kamu Denetçisi 

gücünü bağımsızlığından, tarafsızlığından ve toplum tarafından kabul edilmesinden 

almaktadır. Bunun yanında Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun “Kurum” çatısı altında “Kamu 

Denetçiliği Kurulu”, “Kamu BaĢdenetçisi”, “Kamu Denetçileri”, “Kamu Denetçiliği 

Uzmanı”, “Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı”, “ġube Müdürü”, “ġef” ve diğer 

personelden oluĢan kalabalık ve hiyerarĢik olarak belli bir düzen içerisinde olması sorun 

teĢkil etmektedir. AĢırı bürokrasiden yorgun düĢen vatandaĢın kendisini idare karĢısında 

savunacak olan kurumun bu kademeli yapısı içerisinde zorlanacağı bir gerçektir. Bu 

kademeli yapıda herhangi bir Ģikayeti olan vatandaĢın doğrudan baĢdenetçiye veya 

denetçilere ulaĢabilecek olması oldukça zor görünmektedir. Bu zorluğu aĢmak için 
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ilerleyen zamanlarda vatandaĢ ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında yeni bir iletiĢim 

organının oluĢturulabileceği olasılıklar dahilindedir.
108

 

3.3.6 Türk Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Türkiye’ye Sağlayacağı Yararlar 

Türkiye, AB‟ye dahil olabilmek için özellikle son yıllarda insan hakları ve 

özgürlükler konusunda kararlı adımlar atmaktadır. Bu adımlardan birisi de Kamu 

Denetçiliği Kurumu‟dur. Kurum, Türkiye‟yi demokrasi adına ileri götürebilecek araçlardan 

bir tanesidir. Kurum, Türk Kamu Yönetimi Sistemi‟nin ağır iĢleyen organlarını bir düzene 

sokabileceği gibi hesap verme sorumluluğunu da arttırmada etkin rol üstlenmektedir. Bu 

sayede daha Ģeffaf ve katılımcı bir ortam yaratılabilecektir. Kurum, vatandaĢların yönetime 

katılması için gerekli zemin Ģartlarını sağlayacaktır. Kurum, vatandaĢ ile devlet arasında 

bir köprü vazifesi görerek; vatandaĢın devlete olan güvenini arttıracak ve idarenin hatalı 

eylemlerinden dolayı zarar görüp devlete karĢı olumsuz duygular içerisinde olan kiĢilerin 

ise düĢüncelerini en kısa zamanda değiĢtirebilecek güce sahiptir.
109

 

4. 26.01.2011 Tarihinde Anayasa Komisyonu’nda Kabul Edilen Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı 

Ġdare ile vatandaĢ arasında meydana gelen sorunlara hızlı ve etkin bir biçimde 

müdahale edebilmek ve vatandaĢlarını daha özgür bir ortamda yaĢatabilmek için idare 

hakkındaki Ģikayetleri kabul eden ve bağımsız bir biçimde Ģikayet konusunu inceleyip 

tespit etttiği olumsuz durumlar hakkında tarafsız olarak çözüm önerileri sunan bir kuruma 

ihtiyaç duyulmasından dolayı Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun ülkemizde de kurulması için 

bir kanun tasarısı Bakanlar Kurulu imzasıyla TBMM‟ne sunulmuĢtur.
110

 “Bu amaçla 

hazırlanan "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı", 15.06.2006 tarihli ve 5521 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiĢse de, CumhurbaĢkanı tarafından, yayımlanması uygun 

bulunmayan 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü. 15 inci, 22 ncı, 26 ncı, 30 uncu, 33 

üncü, geçici 1 inci ve 41 inci maddelerinin bir kez daha görüĢülmesi için, Anayasanın 89 

                                                           
108

 Seriye Sezen, “Ombudsman: Türkiye Ġçin…, s. 94. 
109

 Ramazan ġahin, “Ombudsman Kurumu ve Türkiye‟de Kurulmasının Türkiye‟nin DemokratikleĢmesi ve 

Avrupa Birliği Üyeliği Üzerine Etkileri”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 468, Eylül 2010, s. 150. 
110

 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğü, 5 Ocak 2011. < http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0991.pdf>(13.10.2011) 



183 

uncu ve 104 üncü. maddeleri uyarınca 01/07/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

BaĢkanlığına geri gönderilmiĢtir.
111

 

 Söz konusu Kanun, 28.09.2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulunda yeniden görüĢülerek 5548 sayılı Kanun olarak aynen kabul edilmiĢ ve 

13.10.2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıĢtır.
112

 

Ancak, yapılan baĢvuru üzerine Anayasa Mahkemesi 27.10.2006 tarihli ve E. 

2006/140, K. 2006/33 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararıyla Kanunun, Kamu Denetçiliği 

Kurumunun kurulmasını öngören geçici 1 inci maddesinin yürürlüğünü durdurmuĢ ve 

25.12.2008 tarihli ve E. 2006/140, K. 2008/185 sayılı Kararıyla da Kanunun tümünü, 

Anayasanın 6 ncı, 87 nci ve 123 üncü maddelerine aykırı görerek iptal etmiĢtir. Söz 

konusu Karar, 04.04.2009 tarihli ve 27190 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıĢtır.”
 113

 

4.1 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 

“Anayasa Mahkemesinin iptal Kararında belirtilen hususlar göz önünde 

bulundurularak, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun çerçeve 8 inci maddesiyle, Anayasanın 74 üncü 

maddesinde değiĢiklik yapılmıĢ ve Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına bağlı 

olarak kurulacak Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluĢu, görevi, çalıĢması ve inceleme 

sonucunda yapacağı iĢlemler ile Kamu BaĢdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, 

seçimi ve özlük haklarına iliĢkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme 

bağlanmıĢtır. Söz konusu Anayasa değiĢikliği, 12.09.2010 tarihinde yapılan 

halkoylamasında kabul edilmiĢ ve kesin sonuçların 23.09.2010 tarihli ve 27708 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiĢtir.”
114

 

4.2 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı Bilgileri ve Ġçeriği 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı 23. dönem (23.07.2007-07.04.2011) ve 5. 

yasama yılında 1/991 esas numarası ile 05.01.2011 tarihinde TBMM BaĢkanlığı‟na 

gelmiĢtir. Tasarı Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir; “Tasarı ile gerçek ve tüzel kiĢilerin idarenin 
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iĢleyiĢi ile ilgili Ģikayetlerini, idarenin her türlü eylem ve iĢlemleri ile tutum ve 

davranıĢlarını incelemek, araĢtırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu 

Denetçiliği Kurumunun kuruluĢu ile görev ve çalıĢma usulleri düzenlenmektedir.”
115

 

Kamu Denetçiliği Kanun Tasarısı metninde madde gerekçeleri 37 madde ve 1 

geçici madde olmak üzere sıralanmıĢ ve her maddede gerekçeler ayrıntılı bir biçimde 

belirtilmiĢtir. Kamu Denetçiliği Kanun Tasarısı beĢ bölümden ve 37 maddeden 

oluĢmaktadır. Kanun tasarısının 1 inci maddesinde Kanun‟un amacı; “Gerçek veya tüzel 

kiĢilerin idarenin iĢleyiĢi ile ilgili Ģikâyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti‟nin Anayasada 

belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve iĢlemleri ile tutum ve 

davranıĢlarını; adalet anlayıĢı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete 

uygunluk yönlerinden incelemek, araĢtırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu 

Denetçiliği Kurumunu oluĢturmak” olarak ifade edilmiĢtir. Kanun tasarısının birinci 

bölümünün ilk üç maddesinde “Genel Hükümlere” (amaç, kapsam ve tanımlar) yer 

verilmiĢtir. Tasarının ikinci bölümü 4 üncü ve 16 üncü maddeleri arasında kurumun 

“KuruluĢ, Görev ve Görev Ġlkelerine” ayrılmıĢtır. Tasarının üçüncü bölümü 17 nci ve 23 

üncü maddeleri arasında “Kuruma BaĢvuru ve Yapılacak ĠĢlemler” baĢlığı yer almaktadır. 

Tasarının dördüncü bölümü 24 üncü ve 28 inci maddeleri arasında “Personele ĠliĢkin 

Hükümler” yer almaktadır. Tasarının son kısmı olan beĢinci bölümünde ise 29, 37 ve 

geçici 1 inci maddelerinde “Çelitli Hükümler” yer almaktadır.
116

Konunun daha iyi 

anlaĢılabilmesi açısından 5 Ocak 2011 tarihli Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı 

ayrıntıları ile birlikte aĢağıda incelenmiĢtir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Amacı: 26.01.2011 tarihli Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanun Tasarısı‟nın birinci bölümünün birinci maddesinde “Amaç” baĢlığı altında 

Kanun‟un amacı; “Gerçek ve tüzel kiĢilerin idarenin iĢleyiĢi ile ilgili Ģikâyetlerini, Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve 

iĢlemleri ile tutum ve davranıĢlarını; adalet anlayıĢı içinde, insan haklarına saygı, hukuka 

ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araĢtırmak ve idareye önerilerde 

bulunmak”
117

 olarak belirtilmiĢtir.   
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Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Kuruluşu ve Görevi: Kanun Tasarısı‟nın ikinci bölümünün 

dördüncü maddesinde “KuruluĢ” baĢlığının birinci fıkrası altında Kurumun merkezinin 

Ankara‟da olacağını belirtmekle birlikte dördüncü fıkrasında ihtiyaç duyulduğu takdirde 

istenildiği yerde büro açılması için imkan tanınmıĢtır. Dördüncü maddenin ikinci 

fıkrasında Kurum‟un BaĢdenetçilik, Kurul ve Genel Sekreterlik‟ten oluĢacağını 

belirtmektedir. Üçüncü fıkrada ise Kurumun personel yapısı ve sayısı belirtilmektedir. 

Üçüncü fıkrada; “Kurumda, bir BaĢdenetçi ve en fazla on denetçi ile Genel Sekreter, 

uzman, uzman yardımcıları ve diğer personel görev yapar”
118

 ifadesi yer almaktadır.   

Kanun Tasarısı‟nın beĢinci maddesinin birinci fıkrasında “Kurumun Görevi” baĢlığı 

altında kurumun görevi açık bir dille ifade edilmiĢtir. Kurumun görevi; “Ġdarenin iĢleyiĢi 

ile ilgili Ģikâyet üzerine, Türkiye Cumhuriyeti‟nin Anayasada belirtilen nitelikleri 

çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve iĢlemleri ile tutum ve davranıĢlarını; adalet 

anlayıĢı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden 

incelemek, araĢtırmak ve idareye önerilerde bulunmak”
119

 olarak belirtilmiĢtir.    

BeĢinci maddenin ikinci fıkrası altında üç unsur halinde Kurumun görev alanının 

sınırları çizilmiĢtir. Buna göre Kurum; “CumhurbaĢkanının tek baĢına yaptığı iĢlemler ile 

re'sen (kendiliğinden) imzaladığı kararlar ve emirler, Yasama yetkisinin kullanılmasına 

iliĢkin iĢlemler ve Yargı yetkisinin kullanılmasına iliĢkin iĢlemler” söz konusu olduğu 

durumlarda inceleme, denetleme ve soruĢturma yapma yetkisine sahip değildir.
120

 

Başdenetçi ve Denetçilerin Sahip Olması Gereken Nitelikleri ve Görev Süreleri: 

Kanun Tasarısı‟nın ikinci bölümünün onuncu maddesinin “BaĢdenetçi ve Denetçilerin 

Nitelikleri” baĢlığı altında BaĢdenetçi ve denetçi olarak Kurumda görev yapacak olan 

kiĢilerin sahip olması gereken nitelikler ayrıntılı bir biçimde sayılmıĢtır. Kanun maddesine 

göre kiĢilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmasının yanında yaĢ ve eğitim düzeyinin 

sınırları belirtilmiĢ ve kamu kurum veya kuruĢlarında veya özel sektörde alanı ile ilgili 

olarak en az on yıllık bir iĢ tecrübesini zorunlu Ģart olarak getirmiĢtir.
121

 

Onuncu maddenin ( c ) fıkrasına göre BaĢdenetçi ve denetçilerin eğitim durumlarının 

Ģartları Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir; “Dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi 
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ve idarî bölümler, iktisat ve iĢletme fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiĢ 

yurt içi veya yurt dıĢı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.”
122

  

Kanun Tasarısının ondördüncü maddesinde “Görev Süresi” baĢlığı altında baĢdenetçi 

ve denetçilerin görev süresini dört yıl olarak belirtmiĢtir. Bir dönem baĢdenetçi olarak 

görev yapan kiĢiye en fazla bir dönem daha aynı görevi sürdürmesi için imkan 

tanınmıĢtır.
123

 

Kanun Tasarısı‟nın ikinci bölümünün onikinci maddesinde BaĢdenetçi ve 

denetçilerin tam bir bağımsızlık içerisinde görev yapacakları ve hiçbir makam, organ veya 

kiĢilerin BaĢdenetçi ve denetçilere emir veremeyecekleri, genelge gönderemeyecekleri ve 

tavsiyede bulunamayacakları kesin bir ifade ile belirtilmiĢtir.
124

 

Başdenetçi ve Denetçilerin Seçilme Usulleri: Kanun Tasarısı‟nın ikinci bölümünün 

onbirinci maddesinin beĢinci fıkrasında “Adaylık ve Seçim” baĢlığı altında BaĢdenetçinin 

seçim usulü belirtilmiĢtir. BaĢdenetçi‟nin TBMM üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile 

seçilmesi hükmü getirilmiĢtir. Birinci oylamada bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci 

oylamaya geçilmektedir. Ġkinci oylamada da üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu 

aranmaktadır. Bu oylamada da üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamaz ise 

üçüncü oylamaya geçilmektedir. Üçüncü oylamada üye sayısının salt çoğunluğunun oyunu 

alan aday BaĢdenetçi olarak seçilmiĢ sayılır. Üçüncü oylamada üye sayısının salt 

çoğunluğu sağlamanazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü bir oylama 

gerçekleĢtirilir. Dördüncü oylamada karar yeter sayısı olmak Ģartı ile en fazla oy alan aday 

BaĢdenetçi olarak seçilmiĢ olur.
125

 

Başdenetçi ve Denetçilerin Görevden Alınması: Kanun Tasarısı‟nın ikinci bölümünün 

onbeĢinci maddesinde “Görevden Alınma ve Görevin Sona Ermesi” baĢlığının birinci 

fıkrası altında; “BaĢdenetçinin veya denetçilerin 10 uncu maddede sayılan nitelikleri 

taĢımadıklarının somadan anlaĢılması veya seçildikten sonra kaybetmeleri halinde, bu 

durumun Komisyon tarafından tespit edilmesini takiben BaĢdenetçinin görevinin sona 

ermesine Genel Kurul tarafından görüĢmesiz olarak; denetçilerin görevinin sona ermesine 

ise Komisyon tarafından karar verilir”
126

 ifadesi yer almaktadır. 
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Başdenetçi ve Denetçilerin Mali ve Sosyal Hakları: Kanun Tasarısı‟nın ikinci bölümünün 

onaltıncı maddesinde “BaĢdenetçi ve Denetçilerin Malî ve Sosyal Hakları” baĢlığı altında 

BaĢdenetçinin ve denetçilerin alacağı aylık ücret belirtilmiĢtir. Buna göre BaĢdenetçi‟ye 

BaĢbakanlık MüsteĢarı‟nın aldığı ücret ve denetçilere ise BaĢbakanlık MüsteĢar 

Yardımcıları‟nın aldığı ücret aylık olarak ödeneceği düzenlenmiĢtir.
127

 

BaĢdenetçi, BaĢbakanlık MüsteĢarı‟nın yararlandığı sosyal hak ve yardımlardan 

yararlanabilmektedirler. Bunun yanında, denetçilerde BaĢbakanlık MüsteĢar 

Yardımcıları‟nın yararlandığı sosyal hak ve yardımlardan esas ve usuller çerçevesinde 

faydalabilmektedirler.
128

 

Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru Şekli: Kanun Tasarısı‟nın üçüncü bölümünün 

onyedinci maddesinde “BaĢvuru ve Usulü” baĢlığı altında Kuruma nasıl baĢvuru yapılacağı 

açıkça belirtilmiĢtir. Kuruma baĢvuru dilinin Türkçe olduğunu belirterek baĢka bir dille 

yapılmak istenen baĢvuru giriĢimlerinin önü kesilmiĢtir. BaĢvuru sahibi baĢvurusunda açık 

kimliğini ve iletiĢim bilgilerini vermek zorundadır. Bu Ģartların sağlanması ile birlikte 

baĢvuruların elektronik ortamda veya diğer iletiĢim araçları ile yapılmasına imkan 

tanınmıĢtır. Bu sayede baĢvuru sahibi baĢvurusunu büroya gitmeden daha geniĢ bir alanda 

yapabilmektedir.
129

 

Kanun Tasarısı onyedinci maddenin üçüncü fıkrasında baĢvurulara sınırlama 

getirmektedir. Buna göre belli bir konuyu içermeyen baĢvurular ile yargı organının 

bakmakta olduğu veya yargı organının kesin hüküm koyduğu uyuĢmazlıklarla ilgili 

baĢvuruları Kurum baĢvuru olarak kabul edemez.
130

 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Hazırladığı Raporlar: Kanun Tasarısı‟nın üçüncü 

bölümünün yirmi ikinci maddesinde “Kurulun Raporları” baĢlığı altında Kamu Denetçiliği 

Kurumu‟nun yıllık olarak hazırlayacağı raporlardan bahsetmektedir. Kurum yıl içerisinde 

gerçekleĢtirdiği eylemlerini ve incelemelerini bir rapor halinde sonuçları ile birlikte 

Komisyon‟a sunacaktır. Komisyon bu raporu görüĢtükten sonra kendi görüĢlerinide içeren 

özet Ģeklinde bir rapor daha hazırlayarak Genel Kurul‟a sunulmak üzere TBMM 

BaĢkanlığına gönderilecektir. Komisyon‟un hazırladığı bu rapor Genel Kurulda 
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görüĢülecektir. Kurulun yıllık raporu Resmi Gazetede yayımlanmak sureti ile halka 

duyurulacaktır.
131

 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Bütçesi: Kanun Tasarısı‟nın beĢinci bölümünün yirmi 

dokuzuncu maddesinde “Bütçe” baĢlığı altında Kurumun gelirleri sıralanmıĢtır. Kurum, 

TBMM bütçesinden alınacak Hazine yardımı ve diğer gelirler ile faaliyetlerini 

gerçekleĢtirecektir. Bu noktada Kurumun vatandaĢtan baĢvuruları sırasında herhangi bir 

isim altında ücret talep etmesi gibi bir durumdan bahsedilmemiĢtir.
132

  

Kamu Denetçiliği Kurumu ve Yasaklar: Kanun Tasarısı‟nın beĢinci bölümünün otuzuncu 

maddesinde “Bütçe” baĢlığı altında Kurum personelinin uyması gereken yasaklara 

değinilmiĢtir. Tasarının birinci fıkrasına göre; “BaĢdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman 

ve uzman yardımcıları ile diğer personel, siyasî partilere üye olamazlar; herhangi bir siyasi 

parti, kiĢi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranıĢta bulunamazlar; 

görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasî düĢünce, felsefî inanç, din ve mezhep 

ayırımı yapamazlar; görevleri sebebiyle herhangi bir Ģekilde öğrendikleri meslekî veya 

ticarî sırları görevlerinden ayrılmıĢ olsalar bile açıklayamazlar, kendilerinin veya 

baĢkalarının yararına kullanamazlar.”
133

 

Tasarının ikinci fıkrasına göre; “BaĢdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve 

uzman yardımcıları; kendilerinin, eĢlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan 

ve kayın hısımlarının Ģikâyetlerini inceleyemezler.”
134

 

Tasarının ikinci fıkrasına göre; “BaĢdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve 

uzman yardımcıları ile diğer personel, bu görevleri süresince resmî veya özel hiçbir görev 

alamazlar, ticaretle uğraĢamazlar. Bilimsel yayınlarda bulunma, görevleri veya meslekleri 

ile ilgili olarak davet edildikleri ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve benzeri 

toplantılara katılma, derneklerde üyelik ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde ortaklık 

halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.”
135

 

Kanun Tasarısı‟nın bu üç fıkrası Kamu Denetçiliği Kurumu personelinin tamamen 

Ģeffaf bir çizgi üzerinde yürümesi için önceden planlanmıĢ eylemleri içermektedir. Aksi 

takdirde Kurumun bağımsızlığı ve Ģeffalığına gölge düĢebileceği gibi bu sonuç karĢısında 
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halkın kuruma olan güveni sarsılabilir. Sonuçta ise kurum amaçlandığı Ģekilde faaliyet 

gösteremez.
136

 

Kamu Denetçiliği Kurumu Personelinin Cezai Sorumlulukları: Kanun Tasarısı‟nın beĢinci 

bölümünün otuz birinci maddesinde “BaĢdenetçi veya Denetçiler Hakkında Ceza 

SoruĢturması ve KovuĢturması Usûlü” baĢlığı altında Kurum personelinin görevlerini 

sürdürdükleri sırada görevlerini ilgilendiren bir konuda suç iĢledikleri takdirde ceza 

soruĢturması ve kovuĢturması yapılabilmesi için TBMM BaĢkanlığı‟ndan izin alınması 

gerektiğini belirtmiĢtir. Ġzin verilmesi veya verilmemesi konusunda itirazların yapılacağı 

ilgili birim DanıĢtay olarak belirlenmiĢtir.
137

 

Maddenin ikinci fıkrasında BaĢdenetçi ve denetçiler hakkındaki soruĢturmanın 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı tarafından yapılacağı belirtilmiĢtir. Davanın temyiz birimi 

ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu‟dur.
138

 

Kamu Denetçiliği Kurumu Personelinin Emeklilik Durumu: Kanun Tasarısı‟nın beĢinci 

bölümünün otuz üçüncü maddesinde “Emeklilik” baĢlığı altında Kurum personelinin 

emeklilik hakları ve Ģartları belirtilmiĢtir. Buna göre; “BaĢdenetçi, denetçiler, Genel 

Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. BaĢdenetçi ve denetçilerin sigorta primine 

ésas kazanç tutarları, BaĢdenetçi için BaĢbakanlık MüsteĢarı, denetçiler için BaĢbakanlık 

müsteĢar yardımcıları esas alınarak belirlenir. Bu görevleri sırasında 5510 sayılı Kanunun 

geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin bu görevde geçen süreleri makam tazminatı ile 

temsil tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir ve emeklilik yönünden 

BaĢdenetçi BaĢbakanlık MüsteĢarı, denetçiler BaĢbakanlık müsteĢar yardımcıları için 

belirlenmiĢ olan ek gösterge, makam tazminatı ile temsil tazminatından aynı usûl ve 

esaslara göre yararlandırılır.”
139

 

Tasarının bu maddesine göre Kurum personeli görevleri süresi boyunca ve görev 

sürelerinin dolmasını takip eden süreçte hiçbir kiĢi veya kuruma muhtaç olmayacak 

Ģekilde sosyal hakları ve emeklilikleri garanti altına alınmaktadır. Bu güvence ile birlikte 
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Kurum personeli görevleri süresince hiçbir etki altına girmeden görevlerini doğruluk 

ilkesinden sapmadan gerçekleĢtirmeleri amaçlanmıĢtır.
140

  

Kamu Denetçiliği Kurumu Kadrosu: Kanun Tasarısı‟nın beĢinci bölümünün otuz dördüncü 

maddesinde “Kadrolar” baĢlığı altında Kuruma ihdas edilen kadrolar adet ve derecesi ile 

birlikte ayrıntılı olarak listelenmiĢtir. (Bkz. Tablo 4) 
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Tablo 4: Kamu Denetçiliği Kurumu TeĢkilatına Ġhdas edilen Kadrolar 

SINIFI UNVANI DERECESĠ 

SERBEST 

KADRO 

ADEDĠ 

 

TUTULAN 

KADRO 

ADEDĠ 

 

TOPLAM 

 

 

GĠH Kamu BaĢdenetçiĢi 1  1 1 
GĠH Kamu Denetçisi 1  10 10 
GĠH Genel Sekreter 1  1 1 
GĠH Hukuk MüĢaviri 1  1 1 
GĠH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 1  4 4 
GĠH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 2  3 3 
GĠH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 3  3 3 
GĠH Kamu Denetçiliği  Kurumu Uzmanı 4  3 3 
GĠH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 5  3 3 
GĠH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 7  17 17 

GĠH 
Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman 

Yardımcısı 
9  16 16 

GĠH Malî Hizmetler Uzmanı 4  1 1 
GĠH ġube Müdürü 1  2 2 
GĠH ġef 3  3 3 
GĠH Memur 7  1 1 
GĠH Memur 8  2 2 
GĠH Memur 9  2 2 
GĠH Memur 10  2 2 
GĠH Programcı 7  1 1 
GĠH Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni 7  4 4 
GĠH Kütüphaneci 7  1 1 
GĠH Bilgisayar ĠĢletmeni 7  4 4 
GĠH Çözümleyici 2  1 1 
GĠH Sekreter 7  2 2 
GĠH Sekreter 8  1 1 
GĠH Sekreter 9  1 1 
GĠH Santral Memuru 9  1 1 
GĠH ġoför 10  4 4 
TH     Teknisyen 8  1 1 
YH Hizmetli 10  1 1 
YH Hizmetli 11  2 2 
YH Dağıtıcı 11  1 1 

                                                                                 TOPLAM 100 100 

 

Kaynak: Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı, 5 Ocak 2011.  

<http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0991.pdf> (30.03.2011) 

http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0991.pdf
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Üçüncü bölümün genel bir değerlendirmesini yapacak olursak ilk olarak zihinlerde 

oluĢan bir sorunun cevabının ne kadar zor verildiğini belirtmekte fayda vardır. Buna göre 

Osmanlı Devleti kurumlarından esinlenerek oluĢturulan bir kurumun modern ve 

demokratik Türkiye‟de özgün koĢulları içinde var olmamasını açıklamak oldukça zordur. 

Ombudsman Kurumu‟nun ülkemizde kurulması için geçmiĢte akademisyenler baĢta olmak 

üzere bir çok hükümet giriĢimlerde bulunmuĢ ancak kurum henüz ülkemize 

kazandırılamamıĢtır. 1982 Anayasası hazırlık çalıĢmaları sırasında Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi‟nin öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 

“Gerekçeli Anayasa Önerisi”nde, baĢkanlığını Prof. Dr. Nuri Tortop‟un yaptığı “Kamu 

Yönetimi AraĢtırma Projesi”nde ve “Yedinci ve Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planları”nda ülkemizde bir ombudsman kurumunun faaliyete geçirilmesi için öneriler 

bulunmaktadır. “Dokuzuncu Kalkınma Planı”nda (2007-2013) Kamu Denetçiliği 

Kurumu‟na yer verilmemiĢtir. Bu çalıĢmalara ve giriĢimlere rağmen kurumun Türk Kamu 

Yönetimi sistemi içinde faaliyete geçirilmesi gerçekleĢmemiĢtir. Bu konuda son olarak 12 

Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasından kurumun ülkemize de kazandırılacağı 

vurgusu açıkça ortaya konmuĢtur. Kurum, ülkemizde “Kamu Denetçiliği Kurumu” adı 

altında faaliyet gösterecektir.  
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Sonuç ve Değerlendirme 

Ġnsanlık tarihi incelendiğinde insanların sürekli olarak özgürlük mücadelesi içinde 

olduğu görülecektir. Özgürlükler bazen kasıtlı bazen de hatalı iĢlemlerden dolayı 

istenmeyen bir Ģekilde kısıtlanabilmektedir. Yasama organının vatandaĢı adına çıkardığı 

kanunlar yüzünden ve kamu idari birimlerinin bu kanunları uygularken gereken biçimde  

dikkatli olmamaları sebebi ile vatandaĢ zarar görebilmekte veya herhangi bir menfaatinden 

yoksun kalabilmektedir. Bu hak veya menfaat ihlallerinden vatandaĢın korunması amacıyla 

oluĢturulmuĢ Ombudsman Kurumu‟nun önemi büyüktür. 

Ombudsman Kurumu‟nun resmi atası olarak Ġsveç kabul edilmekle birlikte bu 

noktada önemli bir ayrıntı gözardı edilmektedir. Ġsveç, Ombudsman Kurumu‟nu günümüz 

anlayıĢındaki yapısına kavuĢturan ilk ülkedir. Bunun yanında, geçmiĢte kurulan ve yıkılan 

devletlerin idari yapısı incelendiğinde özellikle Ġslam devletlerinin ombudsman kurumu 

benzeri denetim sistemlerine sahip olduğunu da görmekteyiz.  

Ġlk islam devletinde ve sonrasında devletin koyduğu kurallar ve resmi görevlilerin 

hatalarından dolayı zarar gören kiĢilerin Ģikayetlerini ve sıkıntılarını bildirebilecekleri 

kurumlar da mevcuttu. Bu kurum ve kiĢilerin baĢlıcaları Ģeyhülislamlık ve kadılık 

kurumlarıdır. 

Bu tarihten sonra Ġslam kuralları ile yönetilen ülkelerde de bu kurumlar her zaman 

için güncelliğini korumuĢtur. Osmanlı Devleti de bu kurumları değiĢtirmeden aynı Ģekilde 

kabul etmiĢ ve kendi devlet yönetimi yapısına dahil etmiĢtir. Ombudsman Kurumu‟nun ise 

böyle bir zihniyetin ürünü olduğu kabul edilmektedir.  

Ombudsman Kurumu Ġsveç topraklarından yaklaĢık olarak 150 yıl dıĢarı 

çıkmamıĢtır. Bunun en büyük sebebi ise bu süre zarfında dünyada yaĢanan yer kapma 

mücadelesinin olduğunu söylemek çok da yanlıĢ olmayacaktır. Dünya iki tane büyük savaĢ 

gördükten ve ülkeler milyonlarca insanını bu savaĢlara kurban ettikten sonra taĢların 

yavaĢça yerlerine oturduğunu görmekteyiz. Özellikle 1950‟li yıllar Ġkinci Dünya 

SavaĢı‟ndan yorgun çıkmıĢ olan Avrupa ülkelerinin insanlık ve özgürlükler adına bir Ģeyler 

yapma zorunluluğu içerisinde kaldıkları bir zaman dilimidir. Avrupa ülkeleri bu konuda 

henüz ne yapacaklarına karar verememiĢken Ġsveç‟te vatandaĢ adına faaliyet gösteren 

ombudsman kurumu dikkatleri çekmiĢtir. Bu tarihten sonra bütün Avrupa ülkeleri kuruma 
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ihtiyaçları olup olmadığını tartıĢmadan sadece kendi vatandaĢlarının daha özgür, huzurlu 

ve adaletli bir ortamda yaĢayabilmeleri için kurumu ülkelerine kazandırmıĢlardır.  

Her ülkenin kamu yönetimi sistemi farklı olmakla birlikte ombudsman kurumu bu 

farklı yapılanmaların içerisinde kendisine kolayca yer bulmuĢtur. Bunun en büyük 

sebeplerinden bir tanesi yönetim olgusunun içerisinde denetimi barındırmasıdır. Denetim 

olmadan yönetimin olamayacağı artık bilinen bir gerçektir. Bu altın kural yaĢantımızın 

hemen her aĢamasında kendisini göstermektedir. Doğanın iĢleyiĢ sürecinden insan 

vücudunun çalıĢma biçimine kadar denetim olgusu varlığını göstermektedir.  

Zaman ilerledikçe yönetimin de tek baĢına ihtiyaçlara çok fazla cevap veremediği 

gözlenmiĢtir. Bu sebepten dolayı yönetimi daha çok evrenselleĢtirecek ve içerisinde daha 

fazla anlam taĢıyabilecek kavramların arayıĢına girilmiĢtir.  

Bu arayıĢ sonucunda Yönetişim kavramı ortaya çıkmıĢtır. YönetiĢim kavramı klasik 

devlet yönetimini çoklu boyuta taĢımıĢtır. YönetiĢim ekonomik, siyasal ve toplumsal 

kalıpları bir arada değerlendiren ve bu unsurlar  üzerinde etkili bir denetim sistemi 

oluĢturan bir kamu yönetimi yapısını ifade etmektedir. Daha sonraki yıllarda yönetiĢim 

kavramınında baĢka boyutlara taĢınması sağlanmıĢtır. Günümüzde yönetiĢim kavramı 

devlet yönetimi, yerel yönetimler ve hatta özel Ģirketlerin yönetiminde dahi kendisine yer 

bulmuĢtur.  

Ombudsman Kurumu‟nun temel amacı vatandaĢları idarenin olumsuz eylemlerinden 

dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karĢı korumaktır. Kurum her ülkede farklı 

isim altında görev yapsada temel amacı hiçbir Ģekilde değiĢmemektedir. VatandaĢ adına 

müdahale ve araĢtırma alanının daha fazla geniĢleyebilmesi için kurum uzmanlık 

birimlerine ayrılarak konusunda uzman olan kiĢiler tarafından denetlemelerini 

sürdürmektedir.  

Ombudsman Kurumu‟nun bu kadar fazla önemli ve değerli olmasının altındaki sır ise 

kurumun temel karakteristik özelliklerinde yatmaktadır. Kurum, mahkemelerin sahip 

olmadığı derecede esnek ve özgürlüğe sahiptir. Görev yaptığı sırada hiç kimseden talimat 

almaması ve konusunda uzman olan kiĢiler tarafından tarafsız bir biçimde incelemelerde 

bulunması ombudsman kurumuna artı bir değer katmaktadır. Yargı organları tarafsız bir 

biçimde olayları değerlendirse de sonuçta konu hakkında bir hüküm verecek olması ve 

verdiği hükmün temyiz makamları tarafından bazen geri çevrilmesi mahkemelerin hem 

manevra kabiliyetini kısıtlamakta hem de süreci aĢırı bir biçimde uzatmaktadır. Bunun 
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aksine ombudsman kurumu ise incelemeleri sonucunda kesin bir hüküm vermemektedir. 

Zaten Ombudsman Kurumu‟nun görevi hüküm vermek değil yanlıĢı gün yüzüne 

çıkartmaktır. Ombudsman Kurumu‟nun en büyük özelliği adaletin aynadan yansıyan diğer 

yüzü olmasıdır. Hiçbir kimseye veya makama yaptırım uygulayamaz. Fakat hiçbir 

kimsenin veya makamın elde edemeyeceği özgürlükte soruna sebep olan olay hakkında 

bilgi, belge ve delil toplayabilir. Bulgularını tarafsız bir biçimde sentezleyerek ilgili 

makama konu hakkında neler yapması gerektiğini açıklayabilmektedir. Ombudsman elde 

ettiği basit bir bilgiden çok karmaĢık gelebilecek sonuçları elde edebilme özgürlüğüne ve 

esnekliğine sahiptir. Ġncelemeleri sonucunda kesin bir hüküm vermediği için elde ettiği 

bulguların geri çevrilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.  

Ombudsman Kurumu, vatandaĢın idare karĢısında uğradığı haksızlığın peĢine 

düĢsede gözden kaçırılmaması gereken ince bir ayrıntı vardır. Bu ince ayrıntı ombudsman 

kurumunun yargı organının bir ikamesi olmadığı hususudur. Kurum yargı organının 

yardımcısı niteliğindedir. Gerçek kiĢiler arasında meydana gelen ve yargıyı ilgilendiren 

konularda baĢvuru kabul edemez. Bu durum kurumun yer aldığı ülke vatandaĢlarına 

ayrıntıları ile birlikte anlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde kurumu yargının ikamesi 

olarak gören bir toplulukta kurum amaçlanan görevlerini yerine getiremeyecektir. Üzerinde 

önemle durulması gereken baĢka bir husus ise kurumun kesinlikle yaptırım yapma 

niteliğine sahip  olmadığıdır. Fakat önerileri de devletin idari birimleri tarafından gözardı 

edilemeyecek derecede önemlidir. Bu ince çizgi üzerinde durmaya çalıĢan ombudsman 

kurumu vatandaĢtan idari birimler hakkında Ģikayet kabul etmektedir. 

Özellikle içerisinde yaĢadığımız toplumda ve idari sistemde Ģikayet etmek hizipçilik 

anlamına geldiği doğrultusunda yanlıĢ bir inanıĢ vardır. Genellikle Ģikayetler yetkili 

kiĢilerin görevlerini yaparken hatalarından, ihmalkarlıklarından, yetersizliklerinden veya 

kötü niyet taĢımalarından dolayı ortaya çıkan olumsuzluklar yüzünden meydana 

gelmektedir. Bu durumun farkında olan yetkili kiĢiler ise insanları Ģikayet ettikleri için 

kınamakta ve Ģikayetlerinden vazgeçirmeye çalıĢmaktadırlar. Çünkü Ģikayet baĢvurusu 

iĢleme konulduğu zaman mutlaka bu iĢten kendileride zarar görecektir. Yetkili kiĢilerin 

görevlerini layıkıyla yerine getirmesi durumunda Ģikayete konu olan eylemlerin meydana 

gelme olasılığı çok düĢüktür. Bu sebepten dolayı sadece kendi çıkarlarını düĢünen ve idari 

birimlerde küçük veya büyük bir yer iĢgal eden kiĢiler vatandaĢın Ģikayet etmesinden 

hoĢlanmamaktadırlar. ġikayet etmenin ayıp ve hatta günah olduğu kanısını toplumumuzda 
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oldukça yaygındır. Gerçekte Ģikayet etmek bir özgürlüktür. ġikayetlerin olmadığı bir 

ortamda kesinlikle hatalar, yanlıĢlar ve suçlar ortaya çıkmayacaktır. Yetkili kiĢiler kiĢisel 

menfaatlerinin arka planda kalacak olmasından veya iĢgal ettikleri koltuğu kaybetme 

korkusu içerisinde olduklarından dolayı vatandaĢın Ģikayetlerini göz ardı edebilmekte ve 

resmi baĢvuru dilekçelerini bu giriĢimden herhangi bir sonuç çıkmayacağı gerekçesi ile 

geri çevirebilmektedirler. Ombudsman Kurumu ise bu olumsuzlukların yaĢanmasına fırsat 

vermeden vatandaĢın Ģikayet etme özgürlüğünü sonuna kadar kullanmasına imkan 

vermektedir.  

Türk Kamu Yönetimi sisteminde ise ombudsman kurumu tartıĢmaları çok eskilere 

dayanmamaktadır. 1970‟li yıllarda bazı akademisyen yazarlar konuyu yazdığı kitaplar 

sayesinde gündeme taĢıma giriĢimlerinde bulunmuĢlarsada ilgi görmememiĢlerdir. Fakat 

kurum her zaman için ülkemizde bazı kesimlerin ve özellikle akademik çevrenin takibi 

altında olmuĢtur. Bu ilgisizliğin birçok sebebi olmakla birlikte en önemlisi kurumun tam 

olarak tanıtılamamasıdır. Dönemin hükümetleri üzerinde çok fazla bilgi sahibi olmadıkları 

kurumu gündemlerine taĢımamıĢlardır. VatandaĢ ise kendisine kurum hakkında bilgi 

verilmediği için kurumdan habersizdir ve hâlen tarihi geçmiĢ öğretilerle hareket ederek 

Ģikayet etmenin ayıp olduğu inancı içerisindedirler. Unutulmamalıdır ki Ģikayet olmazsa 

hiç kimsenin yapılan hatalardan ve kasıtlı yanlıĢlardan da haberi olmaz. Bu durum ise 

insanı kendi sıkıntı ile yaĢamaya mahkum eder.  

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasından çıkan sonuç ile ombudsman 

kurumunun Türk Kamu Yönetimi sistemine kazandırılması kesinliğe kavuĢmuĢtur. 

Ombudsman Kurumu‟nun kurulması için kanun tasarısı hazırlanmıĢ ve komisyonlardan 

geçmiĢtir. Kurum ülkemizde “Kamu Denetçiliği Kurumu” olarak anılacaktır. Kurum 

yasalaĢmadan önce halka tanıtılmalı ve örnek olaylarla faaliyetleri hakkında bilgi 

verilmelidir. Aksi takdirde kurum yargının alternatifi olarak görülebileceği gibi 

vatandaĢtan talep de görmeyebilir. Her iki durumda da kurum amaçlandığı Ģekilde görev 

yapamaz duruma gelebilir.  

Dikkatli bir biçimde irdelendiğinde bu sorun yumağı haline gelmiĢ olan iddiaların 

gerçek dıĢı olduğu görülmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun statüsü ve görevleri 

anayasada açıkça belirtilmiĢ olması, bağımsız oluĢu, yargı organının iĢleyiĢ süreçlerinden 

daha basit bir yol takip etmesi ve yaptırım niteliği taĢımayan kararlar alması kurumun 



197 

kesinlikle yargı organı ile karĢı karĢıya gelmeyeceğinin güvencesidir. Bu sebepten dolayı 

böyle bir endiĢenin duyulması tamamen gereksizdir. 

Dünya uygulamalarında ombudsman kurumunun inceleme alanına dahil olmakla 

birlikte Türkiye‟de bugüne kadar hiçbir denetim organına dahil olmayan unsurlarda 

mevcuttur. Birçok dünya uygulamasında silahlı kuvvetler ombudsmanı mevcutken 

ülkemizde bu kurumun, Kamu Denetçiliği Kurumu‟nun inceleme alanı dıĢında bırakılması 

demokrasi ve hukuk açısından kabul edilebilir bir durum değildir. HerĢeyden önce hiçbir 

silahlı kuvvet devletin hiyerarĢik yapısından muaf bir biçimde görev yapmamaktadır. 

Böyle bir gerçeğin içerisinde yaĢarken Kamu Denetçisi‟nin silahlı kuvvetleri denetlemesi 

büyük bir ihtiyaçtır.  

Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde idare karĢısında mağdur olan vatandaĢ sayısı 

azalacaktır. Artık kurumun varlığı resmen kabul edildikten sonra vatandaĢın gözünde idari 

organların birbirlerini koruyacak olmaları fikri değiĢecek ve gerektiği takdirde haksız 

eylemlere sebebiyet veren idari birim gerekli yaptırımlarla karĢılacaktır. Bu birimde görev 

yapan kamu personelleri gerçekleĢtirdikleri eylemleri daha büyük bir özenle yapacaklar; bu 

sayede de yanlıĢlıklada olsa haksızlık yapma olasılıkları en aza inebilecektir. Kasıtlı 

yapılan herhangi bir haksızlık durumunda ise yapılan bu haksızlığı uzun süre kendi 

aralarında saklayamayacaklardır. Burada üzerinde önemle durulması gereken bir baĢka 

konu ise Türk Kamu Denetçisi‟nin nasıl göreve getirileceği, statüsünün ve yetkilerinin ne 

olacağı gibi unsurlardır. 

Dünya uygulamalarından tecrübe edilebileceği gibi ombudsman seçiminin ülkemizde 

de Parlamento tarafından yapılması en uygun karardır. Hükümetlerin geçici olduğu bir 

ortamda milletin iradesini yansıtan TBMM‟nin vatandaĢın sorunlarına çare olması için 

atanan kiĢi ve kurum hakkında tek söz sahibi olması gerekmektedir. Ġktidar ve muhalefet 

ayrımı yapmadan büyük bir oy oranı belirlenerek ombudsman olacak kiĢinin seçimi ve 

ardından göreve getirilmesi ülke vatandaĢlarının ortak bir kararı olarak değerlendirebiliriz. 

Bu Ģekilde yapılan bir atama Ģekli toplumun her kesiminin razı olacağı bir yöntem 

olacaktır.  

Seçilme Ģeklinin belirlenmesi sonucunda kimin veya hangi özelliklere sahip olan 

kiĢinin seçileceğide büyük önem taĢımaktadır. Bu durum içinde tekrardan dünya 

uygulamalarına bakmakta fayda vardır. Dünya uygulamalarında olduğu gibi Türkiye‟de de 

Kamu Denetçisi olarak görev yapacak kiĢinin kesinlikle hukuk fakülteleri veya kamu 
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yönetimi bölümü mezunu birisinin olması uygun olacaktır. Kamu Denetçisi olacak kiĢinin 

hukuk eğitimi almasının önemi kurumun yargı organının bir yardımcısı niteliğinde 

olmasında gizlidir. Hukuk kurallarına hakim olmayan veya bir yargıç gibi düĢünebilme 

yetisinden yoksun olan birisinin vatandaĢın Ģikayetlerini değerlendirmekte zorlanacağı 

açıktır. Bunun yanında, Kamu Denetçisi olarak görevlendirilecek olan kiĢinin kamu 

yönetimi üzerine eğitim almasıda en az hukuk kökenli olması kadar önemlidir. Çünkü Türk 

Kamu Yönetimi sisteminin iĢleyiĢinden habersiz, idari birimler ve Türk Devlet Yönetimi 

geleneği hakkında bilgi sahibi olmayan birisinin idari birimler aleyhine gelen Ģikayetleri 

tarafsız ve verimli bir biçimde değerlendiremeyeceği açıktır.  

Olayı farklı bir açıdan değerlendirecek olursak Kamu Denetçiliği hem hukuk hem de 

kamu yönetimi bilimine ihtiyaç duyulan bir görev olarak nitelendirilebilir. Kamu Denetçisi 

hangi meslek alanından görevlendirilirse görevlendirilsin mutlaka bu iki bilime ihtiyacı 

olacaktır. Kamu Denetçiliği Kurumu çatısı altında bu iki meslek alanından kiĢilerin 

istihdam edilmesi büyük bir zorunluluktur. Kurum, Türkiye‟de faaliyetine baĢladıktan 

sonra ileriki zamanlarda üniversitelerde Hukuk ve Kamu Yönetimi adı altında yeni 

bölümlerin açılması kurum adına atılan büyük bir adım olacaktır. Bununla birlikte bu iki 

bilime aynı anda hakim olan kiĢilerin yetiĢmesi Türkiye‟yi daha fazla ileriye taĢıyacaktır.  

Sonuç olarak, Türkiye‟nin yıllardır ombudsman kurumuna olan ihtiyacı artık kabul 

edilmiĢ durumdadır. Ombudsman Kurumu‟nun faaliyete geçirilmesi için gerekli hukuki 

mevzuat düzenleme aĢamasındadır. VatandaĢın Hukuk Devleti bünyesinde korunması 

amacıyla gözlemler yapması beklenen kurumun bu alanda yararlı olması beklenmektedir. 
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Avrupa Ombudsmanı, 

<http://www.mess.org.tr/ab/absol/Avrupa%20Ombudsmani.pdf> (07.03.2011) 

 

Ayrımcılık Ombudsmanı, 

<http://www.do.se/tr-tr/Ayrmclk-Ombudsman-DO/>(10.02.2011) 

 

DanıĢtay Kanunu ve Ġdari Yargı,  

<http://e-kutuphane.egitimsen.org.tr/pdf/711.pdf> (12.01.2011) 

 

Defending Rights, Promoting Democracy: The Institution of Ombudsman in Poland, 

Russia and Bulgaria, The Ombudsman in Bulgaria,  

<http://www.ef.huji.ac.il/publications/finkel.pdf>(31.12.2011) 

 

Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun,  

<http://www.tbmm.gov.tr/etik_komisyonu/belgeler/kanun_2443.pdf> (30.12.2011) 

 

Essential Characteristics of a Classical Ombudsman, Dean M. Gottehrer; Michael Hostina 

<http://www.usombudsman.org/documents/PDF/References/Essential.PDF> 

(06.02.2011) 

 

Fendoğlu, Hasan Tahsin. “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Analizi”, Stratejik Düşünce 

Enstitüsü Yayınları, Ankara 2010, s. 14.  

< http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Ombudsman.pdf> (03.03.2011) 

General Presentation,  

<http://www.ombudsman.md/en/general/>(28.01.2012) 

 

General Information on the People‟s Advocate Institution (Ombudsman), 

<http://www.avokatipopullit.gov.al/English/About.htm>(28.01.2012)  

Got a Complaint?, 

<http://www.ombudsman.hawaii.gov/got-a-complaint> (03.02.2011) 

 

Hakkaniyet, <http://tdkterim.gov.tr/bts/>(25.01.2011) 
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Handling of Parliamentary Ombudsman Cases, 

<http://umbr4.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/propriety_and_ethics/assets

/ombudsmanguidance.pdf>  (05.02.2011) 

 

Hawaii Revised Statutes The Ombudsman, Chapter 96, No: 96-2. 

<http://www.ombudsman.hawaii.gov/chapter-96#96-1> (03.03.2011) 

 

Hawaii Revised Statutes The Ombudsman Chapter 96, No: 96-4. 

<http://www.ombudsman.hawaii.gov/chapter-96#96-1> (03.03.2011) 

 

Hawaii Revised Statutes The Ombudsman Chapter 96, No: 96-8. 
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History of the Office, Ombudsman in New Zealand, 

<http://www.ombudsmen.parliament.nz/index.php?CID=100014>(16.02.2011) 

 

History of the Office, Ombudsman in New Zealand, 

<http://www.ombudsmen.parliament.nz/index.php?CID=100014>(16.02.2011) 
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Jordanian Ombudsman Bureau,  
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ira_no=88231>(30.03.2011) 

 

Kamu Yönetimi, 

<http://tdkterim.gov.tr/bts/>(09.01.2011) 

 

Kamu Denetçisi,  

<http://www.tdkterim.gov.tr/karsilik/?kategori=karsilik_liste&ayn=bas&kelime=o

mbudsman > (10.11.2011) 

 

Legal Services Ombudsman Act 2009, Period of office, Resignation and Removal from 

Office, Md. 6 (3-4), 8.  

<http://www.attorneygeneral.ie/eAct/2009/a809.pdf> (21.02.2011) 

 

M.IĢıkay, Ombudsmanlık  Kurumunun Avrupa Birliği ve Türkiye‟deki Konumu, 
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Narh, 

 < http://tdkterim.gov.tr/bts/>(12.10.2011) 

 

National Defence and Canadian Forces Ombudsman, 

<http://www.ombudsman.forces.gc.ca/au-ns/index-eng.asp> (01.02.2011) 

 

Netherlands Ombudsman - Netherlands Ombudsperson, 

<http://www.locate-aombudsman.com/NetherlandsOmbudsman.html>(26.02.2011) 

 

Ombudsman‟ın Görevleri, 

<http://www.ombudsman.gen.tr/sag/detay.asp?id=43>(25.01.2011) 
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Parliamentary Commissioner for Standards, 
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P.Giddings, The British Health Service Ombudsman: Great Britain, 

<http://www.radcliffe-oxford.com/books/samplechapter/8706/07_Macken-

2e3e758rdz.pdf> (03.02.2011) 

 

Ramazan ġengül, Ombudsman Kötü Yönetime Çare Olabilir Mi? 

<http://www.etikturkiye.com/etik/kyonetim/Sengul.pdf> (27.01.2011) 

 

Romania People's Advocate,  

<http://www.anticorruption.bg/ombudsman/eng/eucountries/romania.htm> 
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t_style=tex&l_style=default> (07.03.2011) 
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Russian Federation Federal Constitutional Law on the Commissioner for Human Rights in  

The Russian Federation, 

<http://www.anticorruption.bg/ombudsman/eng/readnews.php?id=6085&lang=en&

t_style=tex&l_style=default> (07.03.2011) 

 

SayıĢtay Kanunu, 
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e%20Kabul%20Edilen%20Yeni%20Say%C4%B1%C5%9Ftay%20Kanunu.pdf > 

(29.12.211) 

 

Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, 
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Sefa Çetin, Ombudsman ya da Kamu Denetçiliği:Avusturya Örneği, 

<http://www.sefacetin.com/SC2e.pdf> (28.02.2011) 

 

Sefa Çetin, Ombudsman ya da Kamu Denetçiliği:Avusturya Örneği, 

<http://www.sefacetin.com/SC2e.pdf> (28.02.2011) 

 

Sweden, Parliamentary Ombudsmen, The Instrument of Government, 

<http://www.omineurope.info/uk/index_e.html>(08.02.2011) 

 

Sweden, Consumer Policy Institutions, 2009. 

<http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/SV_web_country_profile.pdf> 

(08.02.2011) 

Tasks, 

<http://www.volksanw.gv.at/en/tasks>(01.03.2011) 

 

The European Ombudsman, 

<http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=

73&ftuId=FTU_1.3.14.html> (13.11.2011) 
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The Northern Ireland Ombudsman, 

<http://www.consumercouncil.org.uk/filestore/documents/The%20NI%20Ombuds

man%20presentation.pdf> (21.02.2011) 
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_and_policy/the_ombudsman_for_children.html> (01.02.2011) 
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The Police Ombudsman For Northen Ireland, 
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Toker, M.Cem. “Finlandiya Yönetim Sistemi”, AREM Yönetimi ve Geliştirme Projeleri- 

Dünyada Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (Yirmibirinci Yüzyılda Yönetim). 

<http://www.arem.gov.tr/proje/yonetim/Dunyada_Kamu_yon/finlandiya.pdf> 
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Toker, M.Cem. “Norveç Yönetim Sistemi”, AREM Yönetimi ve Geliştirme Projeleri- 

Dünyada Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (Yirmibirinci Yüzyılda Yönetim). 
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(15.03.2011) 

 

Türkiye Cumhuriyeti ĠçiĢleri Bakanlığı, TeĢkilat ġeması, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğü, Gensoru, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğü, Soru, 
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<http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=188%3C=0>(13.10.2011) 

 

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, SayıĢtay, 

<http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=188%3C=0>(12.10.2011)  

 

23. Dönem Komisyon Raporları, 

           <http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/rapor_donem23.htm>(13.11.2011) 

 

27 Mart 1953 Tarihli Danimarka Kraliyet Anayasası,  

<http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/06-

DAN%C4%B0MARKA%20149-168.pdf>  (11.10.2011) 

 

2575 numaralı DanıĢtay 1. Maddesi.  

<http://www.danistay.gov.tr/danistay_kanunu.htm> (19.01.2011) 

 

832 Sayılı SayıĢtay Kanunu‟nun 1. Maddesi,  

< http://www.sayistay.gov.tr/mevzuat/kanun.htm> (19.01.2011) 

http://ombuds.siuc.edu/service.html
http://newsombudsmen.org/what.htm
http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/english/index.htx
http://newsombudsmen.org/what.htm
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=188%3C=0
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=188%3C=0
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=188%3C=0
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/rapor_donem23.htm
http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/06-DAN%C4%B0MARKA%20149-168.pdf
http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/06-DAN%C4%B0MARKA%20149-168.pdf
http://www.danistay.gov.tr/danistay_kanunu.htm
http://www.sayistay.gov.tr/mevzuat/kanun.htm
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832 Sayılı SayıĢtay Kanunu‟nun 38. Maddesi,  

< http://www.sayistay.gov.tr/mevzuat/kanun.htm>(19.01.2011) 

 

19.12.2010 Pazar, 27790 Sayılı Resmi Gazete, Sayıştay Kanunu, Kanun No: 6085, Altıncı 

Kısım Diğer Hükümler.  

 

<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101219-1.htm>(28.01.2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayistay.gov.tr/mevzuat/kanun.htm%3e(19.01.2011)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101219-1.htm

