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Especially in recent years, public administration reforms have been coming 

about at an unprecedented pace in Turkey. These reforms have made public 

administration more complicated and strengthened local governments. However, 

there are several troubles in supervision of local governments. This study suggests 

local government ombudsman for Turkey to troubleshoot these troubles, to support 

local government autonomy and besides to provide subsidiarity which is one of the 

fundamental tenets of European Charter of Local Self Government that Turkey is a 

side of it. Hence, firstly main features of ombudsman system was examined both in 

Turkey as The Ombudsman Institution and in the world. Secondly, local government 

structure of Turkey and supervision of local governments were touched on in this 
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system exists was examined. Finally, a local government ombudsman system model 
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GİRİŞ 

 

Ombudsmanlık, bugün yüzü aşkın ülkede uygulanan ve uygulandığı her 

ülkede o ülkenin şartları doğrultusunda farklı bir vizyona ve misyona sahip olan bir 

denetim türüdür. Temel amacı yönetim karşısında kişilerin hak ve özgürlüklerinin 

korunması ve kötü yönetimin önlenmesidir. Kökeninin Osmanlı İmparatorluğu 

olduğuna dair görüşler bulunmakla birlikte yolculuğuna 1809 yılında İsveç’te 

başlayan ombudsmanlığın başarısı bugün dünya genelinde kabul edilmiştir. 2012 

yılında Kamu Denetçiliği Kurumu kurularak Türkiye de uzun yıllar sonra aradığı 

ombudsmanlık kurumuna kavuşmuştur. 

Dünyada görülen başarılı ombudsmanlık uygulamaları ombudsman 

denetiminin çeşitlenmesine ve bazı konularda uzman hale getirilmesine fırsat 

tanımıştır. Yerel yönetim ombudsmanlığı da, yerel yönetimlerin kötü yönetiminden, 

işlem ve eylemlerinden kaynaklanan şikayetleri çözmek, yerel halkı yönetime karşı 

korumak ve yerel yönetimlerin daha iyi ve daha demokratik işlemesi amaçlarıyla 

başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede görev yapan bir kurumdur. 

Günümüz Türk yönetimsisteminde yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin 

arttırılması yerel yönetimlerin denetimini daha önemli hale getirmiştir. Bu 

doğrultuda geliştirilen birçok model arasında yerel yönetim ombudsmanlığı ön plana 

çıkmış ve yerelde ombudsmanlık denetimini hayata geçirmek için çeşitli adımlar 

atılmıştır. Ancak bu adımlar bazı idari ve siyasi nedenler yüzünden Türkiye’de yerel 

yönetim ombudsmanlığının kurulmasıyla nihayetlenememiştir. 

Bu çalışma, Türkiye’de hayata geçirilmeye çok yaklaşılmış ancak sonra 

unutulmuş yerel yönetim ombudsmanlığının yerel yönetim reformları çerçevesinde 

yeniden gündeme geleceğini öngörmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’de 

yerel yönetim ombudsmanlığının uygulanabilirliği değerlendirilecektir. Bu 

değerlendirme sürecinde Türkçe ve İngilizce literatür taraması yapılmış, literatür 

bilgilerine netlik kazandırmak için görsel verilerden ve istatistiklerden 

yararlanılmıştır. 

Tezin birinci bölümünde ombudsmanlığa ilişkin temel bilgiler verilecek 

böylece okuyucunun zihnine ombudsman denetiminin nasıl bir denetim 
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olduğuhakkında zemin oluşturulacaktır. Tezin ikinci bölümünde Türkiye’de 

ombudsmanlık arayışlarına ilişkin bir geçmiş sunulduktan sonra 2012 yılında kurulan 

Kamu Denetçiliği Kurumu incelenecektir. Bu bölüm hem Türkiye’de uygulanan ilk 

ombudsmanlığı tanımak hem de Kamu Denetçiliği Kurumu örneğinden ilerde 

kurulması muhtemel yerel yönetim ombudsmanlığına ilişkin önemli ipuçları 

çıkartmak için önemlidir. 

Tezin üçüncü bölümünde Türkiye’deki yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin 

denetimi incelenecektir. Bu inceleme sonunda yerel yönetimler üzerinde uygulanan 

denetimlerin aksaklıkları tespit edilebilecek ve böylece yerel yönetim 

ombudsmanlığının gerekliliği ortaya konulabilecektir. 

Tezin dördüncü ve son bölümünde yerel yönetim ombudsmanının temel 

özellikleri incelenecek ve bu özelliklerin pratikte nasıl uygulandığını göstermek için 

örnek ülke olarak İngiliz yerel yönetim ombudsmanlığı ele alınacaktır. Ardından 

Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanlığı arayışlarına yer verildikten sonra yerel 

yönetim ombudsmanlığı modeli önerisi sunulacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

OMBUDSMANLIĞA DAİR TEMEL BİLGİLER 

 

1.1. OMDUSMANIN TANIMI VE GELİŞİMİ 

 

1.1.1. Ombudsmanın Tanımlanması 

“Ombudsman” kelimesi İsveç dilinden gelir ve  “aracı, delege” gibi anlamlar 

taşıyan“ombuds” kelimesi ile kişi anlamına gelen “man” kelimelerinden 

oluşmaktadır.Dilimizdeki “bilim adamı/bilim insanı” örneğine benzer şekilde 

kelimenin cinsiyetçi bir yaklaşımın ürünü olduğuna ilişkin getirilen eleştirileri 

karşılamak için ombudsman yerine bazen  “ombudsperson” ya da sadece “ombuds” 

ifadeleri kullanılmaktadır.1 

Ombudsman kelimesi, kurumun uygulandığı ülkelerde faaliyetlerini 

yoğunlaştırdığı ülke ihtiyacına göre farklı isimler almıştır. Şöyle ki;2 

 “Ombudsman” kavramını kullanan ülkeler: Norveç, İsveç, Danimarka, 

Portekiz ve Mısır. 

 “Halkın Savunucusu (Defensor del Pueblo)” kavramını kullanan ülkeler: 

İspanya ve Gürcistan. 

 “Halkın Avukatı (Volksanwalt)” kavramını kullanan ülkeler: Arnavutluk, 

Avusturya, Hırvatistan ve Romanya. 

 “Cumhuriyet Arabulucusu(Médiateur de la ré publiqué)” kavramını 

kullanan ülke: Fransa. 

 “Yönetim için Parlamento Komiseri (Parliamentery Commissioner for 

Administration)” kavramını kullanan ülke: İngiltere. 

 “Yurttaş Koruyucusu ( Le Protecteur du Citoyen)” kavramını kullanan 

ülke: Kanada. 

                                                            
1Örneğin;  Michigan State University bünyesinde görev yapan üniversite ombudsmanı için 
“ombudsperson” ifadesi tercih edilmiştir. Bkz. https://www.msu.edu/~ombud/ 
2H. Tahsin Fendoğlu,  Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık), Ankara: Yetkin Yayınları, 2011, s.26-27 
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 “Sivil Haklar Savunucusu” kavramını kullanan ülkeler: İtalya ve Polonya. 

 “Mazlumların Valisi (Vali el Mezalim) kavramını kullanan ülkeler: Fas ve 

Suudi Arabistan. 

 “Muhtesip” kavramını kullanan ülke: Pakistan. 

Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı üzere ombudsmanlık kurumunu 

uygulayan her ülke kendi sosyo-siyasal yapısı, bürokratik yapısı ve geçmişine göre 

ombudsman yerine başka ifadeler kullanabilmektedir. Kelimenin Türkçe karşılığı 

olarak kamu deneticisi, kamu hakemi, arabulucu, parlamento komiseri gibi 

seçenekler arasında genel kabul gören ifade “kamu denetçisi” olmuştur. 

Kelimenin etimolojik açıdan incelenmesinin ardından bir kurum olarak 

ombudsmanın ne ifade ettiğini açıklamak yerinde olacaktır. Ombudsmanın 

literatürde üzerinde birleşilmiş tek bir anlamı olmamakla beraber bazı noktalarda 

benzerlik gösteren çeşitli tanımlar mevcuttur. Pickl’e göre ombudsman, çeşitli 

bürokratik yapılarca kendi işlerine ilişkin olarak yapılan işlemler hakkında halkın 

yakınmalarını götürdüğü özel bir büro ya da özel bir memuru anlatmaktadır.3 

Erhürman ise, kurumu idarenin eylem, işlem ve davranışlarını denetleyen, fakat 

bağlayıcı kararlar alamayan bağımsız bir devlet organı olarak tanımlar.4 American 

Bar Association’na göre ombudsman, devlet kurumları ya da devletle bağlantılı 

kurumlar ile vatandaşlar arasında şikayetlere çözüm bulmak için araştırmalar yapan, 

vatandaşların şikayetlerini inceleyen ve haklı bulduğu şikayetlerle ilgili olarak 

gerekli tavsiyelerde bulunarak vatandaşın hakkını arayan bağımsız bir devlet 

memurudur.5 Yine geniş kabul gören bir tanım da Uluslararası Barolar Birliği 

Ombudsman Komitesi’nin tanımıdır. 

 Komite yaptığı tanımda dünyadaki ombudsmanlık uygulamalarının ortak 

özellikleri gözetmiş ve şu şekilde bir tanımlama yapmıştır6: 

Anayasa, Yasama Organı veya Parlamento tarafından temin edilen, başında 
Yasama Organı veya Parlamento’ya karşı sorumlu olan yüksek seviyeli, 
bağımsız bir bürokratın bulunduğu, hükümet kuruluşları, yetkilileri ve 
çalışanları tarafından haksızlığa uğramış insanların şikâyetleri 
                                                            

3Victor J. Pickl, “ Ombudsman ve Yönetimde Reform”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:19, Sayı 4, 1986, 
s.37-46, çeviren: Turgay Ergun. 
4Tufan Erhürman, “Ombudsman”, Amme İdaresi Dergisi”, Cilt:31, Sayı 3, 1998, s. 89 
5Making Government Responsive to Citizens, A Comprehensive Overview With Recommendations 
for Efficient Ombudsman Services, 1995, s.7, aktaran Kemal Özden, Ombudsman(Kamu Denetçisi) ve 
Türkiye’deki Tartışmalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2010, s.25 
6Mehmet Yüce ve Atanur Beyce, Kamu Denetçiliği Hukuku, Ankara: Savaş Yayınevi, 2013, s. 20 
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doğrultusunda veya kendi inisiyatifiyle harekete geçen, araştırma yapma, 
disiplin uygulaması, önerme ve rapor yayınlama gibi hakları olan bir ofistir. 

 

1.1.2. Ombudsmanın  Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

İnsanların kendilerini yöneten kişi ve kurumlardan şikayet etmesi ve bu şikayetlerine 

çözüm olabilecek etkili vasıtalar arayışı içine girmesi tarihin bilinen bir gerçeğidir. 

Bu türden bir arayışın sonucu olan ombudsmanlık anayasal bir kurum olarak ilk kez 

1809 yılında İsveç’te ortaya çıkmıştır. Ülkede, ilk ombudsmanın tayin edilmesi 

esasen 1713 yılına rastlar. İsveç Kralı  12. (Demirbaş) Şarl 1709 yılında Rus 

yenilgisinin ardından Osmanlı devletine sığındı ve beş yılı aşkın bir süre Osmanlı 

devletinde ikamet etti. Bu süre içinde İsveç’te hakim olan huzursuzluk üzerine Şarl 

1713 yılında ülkesine bir kraliyet emri göndererek ombudsmanın başında bulunacağı 

bir büro oluşturdu. Bu büronun ana işlevi yasalara uyulmasını ve kamu görevlilerinin 

yükümlülüklerini yerine getirmesini güvenceye almaktı.7 

12. Şarl’ın ilk ombudsmanı görevlendirdiği sırada Osmanlı Devleti’nde 

bulunuyor olması, Kralın böyle bir kurum oluştururken Osmanlı’da mevcut adalet 

kurumlarından esinlenmiş olabileceği ihtimalini akıllara getirmektedir. Literatürde de 

ombudsmanlığın kökeninin İslam topraklarında olduğunu kabul eden çeşitli 

çalışmalar mevcuttur.8 Öyle ki Pickl’e göre yeni büronun İslam sisteminden 

etkilenmiş olabileceğini söylemek konu dışı olmaz.9 

Adaleti devletin merkezine koyan Osmanlı Devleti’nde adalet kadılık, 

kazaskerlik ve muhtesiplik gibi kurumlar aracılığıyla kendine uygulama alanı 

bulmuştur. Pickl, kendisine İslam’da “Yakınma Üzerine Yargılama Hakkı” olduğu 

bilgisinin verildiği belirterek ombudsmanlığın örneği olan kurumun İslam’ın ilk 

dönemlerinden itibaren var olan Kadil-Kudatlık olabileceğini belirtir.10 Paris Yerel 

Yönetim Ombudsmanı da yıllık raporunda Ombudsmanın tanıtımına ayırdığı 

bölümün birinci paragrafında “Kurum her ne kadar 18. yy başında İsveç’te ortaya 

çıkmışsa da, İsveç Kralı’nın Osmanlı İmparatorluğu’nda görüp kendi ülkesine 
                                                            

7 Victor J. Pickl, “ Ombudsman ve Yönetimde Reform”, s. 39 
8Bknz. Victor J.Pickl, “Ombudsman ve Yönetimde Reform” ve Feyzullah Ünal, Türkiye’de Yerel 
Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, Ankara: Savaş Yayınevi, 2013, s. 76, Galip 
Demir, Ombudsman Aranıyor, İstanbul: Ahi Kültürünü Araştırma Yayınları, 2002, s. 21 
9 Pickl, “Ombudsman ve Yönetimde Reform”, s. 39 
10Osmanlıda karşılığının Kazasker olduğu da ifade edilir.Kadil Kudat, kadıların kadısı konumunda 
olan, yargı örgütünün başında bulunan kişidir. 
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uyarladığı bir kurumdur” demektedir.11 Uslusoy’a göre ise ombudsmanlığın 

kökeninin Osmanlı olduğunu ispat edecek en büyük kanıt, 2003 yılı Avrupa Birliği 

(AB) Ombudsmanlar Toplantısı’nda dönemin TBMM İnsan Hakları Komisyonu 

başkanı Mehmet Elkatmış’ın sorusu üzerine AB Baş Ombudsmanının kurumun 

Osmanlı’ya dayandığını kabul eden cevabıdır.12 The Association of Ombudsmen and 

Mediators of La Francophonie (AOMF - Fransızca konuşan Toplulukların 

Mediatörleri ve Ombudsmanları Kuruluşu) adlı kuruluşa göre ise ombudsmanlığın 

kökeni Hz. Ömer döneminde Divan-ı Mezalim’de aranmalıdır.13 

Sonuç olarak; ombudsmanlığın kökenine dair çeşitli görüşler bulunsa da, ki 

bunlardan bazıları ombudsmanlığı Çin Han Hanedanlığındaki Coutrol Yuan’a, 

bazıları Roma’daki Halk Tribünleri’ne, bazıları ise Amerikan kolonilerindeki 

Cencors’lere dayandırır, kurumun bu topraklara yabancı bir kurum olmadığını kabul 

etmek gerekir. Ombudsmanlığın kökenine dair  kesinlik bildiren deliller olmadığı 

için bu konuda verilen örneklerin yoruma açık olduğunu kabul etmek gerekir. 

Modern anlamda ombudsman ilk olarak 1809 yılında İsveç’te ortaya çıktıktan 

sonra, kurumun transfer olduğu ilk ülke 1919’da Finlandiya oldu. Finlandiya’nın 

yönetim yapısının İsveç’e benzerliği ombudsmanın ülkede kabul görmesini 

kolaylaştırdı. Ombudsmanın başka ülkeler tarafından da kabullenilmesi İkinci Dünya 

Savaşı’nın sonlarında gerçekleşti. Savaşın ardından oluşan demokratik ve barışçıl 

hava devletleri vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini koruma altına alacak yeni bir 

mekanizma arayışına itmiş olacak ki 1952’de Norveç’te, 1955’te Danimarka’da 

ombudsman hayat buldu. 1959 yılında da Almanya sivil alanda yetkilerden yoksun 

bir askeri ombudsman görevlendirdi. Ombudsmanın Afrika kıtasına adım atması ise 

1966‘da Tanzanya’da kurulan Daimi Soruşturma Komisyonu ile oldu. İngiltere’nin 

ombudsmanla tanışması 1967 yılını buldu, ancak kurum kısa sürede başarılı sonuçlar 

elde etti ve Common Law ülkelerinde yaygınlaştı. 1969’da Kuzey İrlanda ve 

Kanada’nın Quebec eyaletinde ombudsman uygulanmaya başladı. Bu süreçte 

                                                            
11Kemal Özden ve Ertuğrul Gündoğan. ”Ombudsmanlık Sistemi: Tanımı, Tarihi Gelişimi, Dünyadaki 
Uygulamalar ve Türkiye’deki Uygulanabilirlik Tartışmaları”, Türkiye Günlüğü, Sayı 62, 2000, s.50 
12Halil İbrahim Uslusoy, “Ahilik + Ombudsman = Kamu Denetçiliği”, 
http://www.esashukuk.org/index.php/33-makaleler/aral-k-2012/134-ahilik-ombudsman-kamu 
denetçiliği (E. T. : 04.09.2013)  
13AOMF, http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/the-aomf/what-is-an-ombudsman-
mediator_fr_000079.html  (E. T: 25.10.13) 
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Amerika Birleşik Devletlerinde ulusal bir ombudsman oluşturulamasa da 1971 

yılında Nebraska, Jawstown, New York ve Missouri’de ombudsman kuruldu.14 

Ombudsmanlık dünyada giderek yaygınlaşırken Fransa bu tarz bir ara bulucu kuruma 

ilk başlarda mesafeli durdu. Kuşkusuz bunun arkasında Fransız geleneksel yönetim 

anlayışının idare ile yönetilenler arasındaki anlaşmazlıkları çözmede idari yargıyı en 

etkili ve işler yol olarak görmesi vardı. Ülkenin başka bir kuruma ihtiyaç duyduğunu 

kabul etmesi 1973 yılını buldu. Ombudsmanlığın idari yargının kutsandığı Fransa’da 

kabul edilmesi kurumun evrenselliğinin ilanı anlamına geliyordu. 1974 yılında İtalya 

da Tuscany bölgesinde ombudsmanlığı uygulamaya koydu. 1976’da Avustralya ve 

Portekiz, 1977’de Avusturya, 1981’de Hollanda ve İspanya ombudsmanlıkla tanıştı. 

1992 yılında Avrupa Birliği Anlaşması’nın imzalanması ile Avrupa Ombudsmanı 

oluşturuldu, ilk Avrupa Ombudsmanının atanması ise 1994’ü buldu. Ombudsmanlık 

bugün 100’ü aşkın ülkede farklı şekillerde uygulanmaktadır. Kurumdan bihaber ülke 

kalmamakla beraber, çoğu ülke ombudsmanı kendi özgün koşullarına uyarlamış, bazı 

ülkeler ise hala bu uyarlama çalışmalarına devam etmektedir. Ombudsmanlığın bazı 

ülkeler bazında gelişimi aşağıdaki tabloda incelenebilir. 

 

Tablo 1.1:Çeşitli Ülkelerdeki Kuruluş Tarihlerine Göre Ombudsman 

YIL ÜLKE YIL ÜLKE 
1809 İsveç 1981 İrlanda 
1919 Finlandiya 1981 Hollanda 
1952 Norveç 1981 İspanya 
1955 Danimarka 1987 Guatemala 
1959 Batı Almanya 1988 Polonya 
1962 Yeni Zelanda 1990 Nepal 
1966 Tanzanya 1993 Peru 
1967 İngiltere 1993 Belçika 
1969 Kuzey İrlanda 1995 Botswana 
1970 Kanada 1998 Ukrayna 
1971 İsrail 1998 Yunanistan 
1972 Pakistan 1999 Çek Cumhuriyeti 
1972 Avustralya 2000 Kosova 
1973 Fransa 2002 Azerbaycan 
1973 Hindistan 2002  Kazakistan 
1973 Zambiya 2003 Ermenistan 

                                                            
14Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 79 
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1975 Papua Yeni Gine 2004 Bermuda 
1976 Portekiz 2005 Sırbistan 
1976 Trinidad ve Tobago 2009 Tacikistan 
1978 Tanzanya 2010 Uruguay 
1978 Porto Riko 2012 Bahreyn 
1979 Kolombiya 2012 Türkiye 

Kaynak: Victor Pickl,“ Ombudsman ve Yönetimde Reform”, s.41’de yer alan ve 

1981 yılında sonlanan tablo tezin yazarı tarafından güncellenmiştir. 

 

1.2. OMBUDSMANIN ÖZELLİKLERİ, GÖREV VE YETKİLERİ 

 

1.2.1. Ombudsmanın Temel Özellikleri 

Ombudsmanlık gün geçtikçe popülerlik kazanan, halk nezdinde saygınlığı ve 

güvenilirliği artan bir denetim mekanizmasıdır. Kuşkusuz her denetim 

mekanizmasının üstlendiği ayrı bir görev, sahip olduğu farklı, çoğu zaman da 

kendine özgü özellikleri vardır. Ombudsmanlık da onu yargı vb. diğer denetim 

mekanizmalarından ayıran bir takım özelliklere sahiptir. Kurum, dünyada 

uygulandığı ülkelere göre farklı misyonlar üstlense de bünyesinde genel geçerliliği 

olan bazı özellikler taşır. Ombudsmanın bağımsızlık ve tarafsız olması, kolay 

erişilebilmesi, geniş bir inceleme ve araştırma yetkisine sahip olması ve son olarak 

kararlarının bağlayıcı olmaması şeklinde sıralanabilecek bu özellikler aynı zamanda 

mevcut bir denetim mekanizmasının ombudman olarak nitelenip 

nitelendirilemeyeceğine dair koşulları ifade eder. Bu nedenle aşağıda bu özelliklere 

detaylıca bakmak yerinde olacaktır. 

 

1.2.1.1. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

Ombudsmanlık, uygulandığı ülkelerin büyük bir çoğunluğunda parlamento 

tarafından görevlendirilir. Bu genellemeden farklı olarak başka bir organ ya da 

makam tarafından da atanabilmektedir. Örneğin; Fransa’da ombudsman 

(Mediaeteur) Bakanlar Kurulu kararı ile, İngiltere’de ise Parlamento ombudsmanı 
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Kraliçe’nin atamasıyla, Belçika’da ise Başbakanlık atamasıyla göreve gelir. Ancak 

kim tarafından görevlendirilirse görevlendirilsin ombudsmandan beklenen kendisini 

atayan makam dahil herkesten bağımsız ve tarafsız hareket edebilme kabiliyetine 

sahip olmasıdır.  

Bağımsızlık ve tarafsızlık ombudsman kavramının içini dolduran en önemli 

özelliklerdir. Bu özellikler, ombudsmanın hiçbir kişi ve makamın etkisinde 

kalmadan,  baskı altında olmadan başka bir yerden emir ve talimat almaksızın adalet 

ve eşitlik anlayışı içinde görev yapmasını ifade eder. Özden’e göre ombudsmanın 

devletin diğer kurumlarına karşı anayasal ya da yasal bağımsızlığı, siyasi ve diğer 

sonuçlardan korkmaksızın gerçeği arama özgürlüğünü sağlar.15 Ombudsmanın 

bağımsız ve tarafsız bir yapıya sahip olmasının ona başvuruda bulunacak vatandaş 

açısından da büyük etkiye sahip olduğu söylenebilir. İdarenin haksız uygulamaları ve 

kötü yönetiminden şikayetçi olan kişilerin, yaptıkları başvuruların tarafsız ve 

bağımsızca değerlendirileceğine inanmaları gerekir. Aksi takdirde ombudsman 

denetimine güven sağlanmaz ve böylesi bir denetimin hiçbir etkisi olmaz. Temizel’e 

göre ombudsmanın bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayan etmenler şunlardır16: 

 Ombudsman kurumunu oluşturan anayasal ve yasal metinler 

 Seçilme biçimleri 

 Ombudsmanın başka bir görevle iştigal etmemesi 

 Atanma şekli 

 Mali olanakları 

Ombudsmanlığın halkın gözünde bağımsız ve tarafsız bir kurum olarak kabul 

edilmesi ombudsmanın ve yardımcı personelinin kişisel özellikleriyle de 

ilgilidir.Ombudsmanlıkta görev yapacak kişilerde aranan nitelikler ülkelere göre 

değişse de genel olarak hukuk eğitimi almış, bürokratik sistemin işleyişi hakkında 

derin bilgi sahibi ve toplum içinde güvenilen kişiler tercih edilmektedir. 

 

 

                                                            
15Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye’deki Tartışmalar, s. 38 
16Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bağımsız Bir Denetim Organı: 
Ombudsman, İstanbul: IULA-EMME Yayını, 1997, s.56 ‘dan aktaran Ünal, Türkiye’de Yerel 
Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı,s. 81 
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1.2.1.2. Kolay Ulaşılabilirlik 

Ombudsmanlık kurumunu  diğer şikayet ve denetim mekanizmalarından ayıran en 

önemli özelliklerinden biri de kuruma ulaşmanın kolay, basit ve masrafsız olmasıdır. 

Kural olarak ombudsman, kendisine yapılacak şikayetlerde karışık formalite ve şekil 

şartları talep etmez. Örneğin İskandinav ülkelerinde ombudsmana şikayette 

bulunmak diğer ülkelere kıyasla çok daha kolaydır,şikayet sözlü bir şekilde bile 

yapılabilir. Doğaldır ki başvurmada sağlanan kolaylıklar kişileri ombudsmanlık 

denetimini tercih etmeye yönlendirir. Bu aynı zamanda vatandaş odaklı yönetimin iyi 

bir örneğidir. Bazı ülkelerde ise ombudsmana başvuru belli bir aracının varlığına 

bağlanmıştır. Getirilen bu şart kurumun kolay ulaşılabilirliğini kuşkusuz 

zedelemektedir. Bu duruma örnek olarak İngiltere ve Fransa’ya değinmek yerinde 

olur. Fransa’da Mediateur’e başvurabilmek için bir millletvekilinin veya bir 

senatörün aracılığına gereksinim varken, İngiltere’de Parlamento Komiserine 

şikayette bulunabilmek için Avam Kamarası üyelerinden herhangi birisine başvuruda 

bulunmak gerekmektedir.17 Bu tarz aracının arandığı başvuru şekillerini haklı 

çıkarmak için; bu aracılar vasıtasıyla ombudsmanın gereksiz, haklı bir gerekçeye 

dayanmayan ve büyük ihtimalle red ile sonuçlanacak şikayetlerle ombudsmanın 

zaman kaybetmeyeceği, bir nevi süzgeç işlevi gören bu aracıların ombudsmanın 

görevlerini daha etkin ve hızlı şekilde yerine getirmesine katkı sağlayacağı 

savunulmaktadır. Bu uygulamaların aynı zamanda ülkelerin yönetim yapısını 

yansıttığı ifade edilebilir. Örneğin İngiltere’de ombudsman başvurularının bir Avam 

Kamarası üyesi aracılığıyla gerçekleştirilmesi ülkede parlamentonun üstünlüğünün 

bir göstergesi olarak da anlaşılabilir.Yine de başvuruda aracı isteyen bu 

düzenlemelerin haklı yanları olsa da  ombudsmanın temel niteliği olan kolay 

ulaşılabilirliği zedeleyecek düzeye gelmelerinden kaçınılmalıdır. 

Kolay ulaşılabilirliğin tek ölçütü başvuruda katı şekil şartlarının aranmaması 

değildir. Değinilmesi gereken önemli bir diğer ölçüt de ombudsmana başvurma 

hakkına kimlerin sahip olduğudur. Genel kabul gören kural ombudsmana herkesin 

başvurabilmesidir. Bazı ülkeler ise farklı olarak ombudmana sadece ülke 

vatandaşlarının ve ancak karşılıklılık şartı gözetilmek suretiyle ülkede ikamet eden 

yabancıların başvurabileceğini kabul eder.İdarenin işlem ve eylemlerinden dolayı 
                                                            

17Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s.83 



11 
 

hakları zedelenen insanların hak arama özgürlüğünün vatandaş olma şartıyla 

kısıtlanması doğru değildir. Temel hak ve özgürlüklerden kabul edilen hak arama 

özgürlüğünün idarenin işlemi ya da eyleminden zarar gören herkese tanınması 

gerektiği uluslararası sözleşmelerde de kabul edilen bir husustur. Öyleyse 

ombudsmanın görev yaparken vatandaş odaklı yönetimden daha da öte insan odaklı 

yönetimden yana olması gerekir. 

 

1.2.1.3. Geniş İnceleme ve Araştırma Yetkisi 

Bir denetim mekanizmasının etkinliğini ve gücünü gösteren göstergelerden biri 

denetim ve inceleme yetkisinin genişliğidir.Ombudsmanlık kurumunun gücü de 

denetleyip inceleme yapabildiği konu ve kurumlarla doğru orantılıdır. Uygulandığı 

ülkelerde çeşitli farklılıklar olsa da genel olarak ombudsmanın denetim alanına 

devlet kurumları, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

kamu hizmeti gören her türlü özel ya da kamu kuruluşu girmektedir. Ombudsmanlar 

görev alanına giren bu kurumların kötü yönetiminden kaynaklanan şikayetleri 

incelemek, soruşturmak ve çözümlemekle görevlidir. 

Ombudsmanın geniş araştırma ve inceleme yetkisine sahip olmasının diğer 

bir ifadesi, ombudsmanların kendisine gelen şikayetleri soruştururken her türlü 

dosyaya ulaşabilmesi, yöneticileri savunma ya da ifade için çağırabilmesidir. 

Örneğin İngiltere’de Parlamento Komiseri, delil toplama konusunda bir çok noktada 

mahkemeler ile aynı haklara sahiptir. Parlamento Komiseri incelediği konu hakkında 

bilgisi olan veya bilgi verebilecek durumda olan Bakan dahil herhangi bir devlet 

görevlisini sorguya çekebilir. Aynı şekilde Parlamento Komiseri, gerekli belgelerin 

hazırlanması konusuyla şahitlerin soruşturmada hazır bulunmaları ve dinlenmeleri 

(yurtdışındaki şahitlerin dinlenmesi ve yemin edilmesi dahil) hususunda 

mahkemelerin sahip olduklarıyetkilerin aynına sahiptirler.18 

Ombudsmanın araştırma ve inceleme gücünün kurumun re’sen harekete geçip 

geçemediği ile ilgili olup olmadığı da göz önünde bulundurulması gereken bir 

husustur. Uygulandığı ülkelerde görevini yerine getirmesi için geniş yetkilerle 

                                                            
18Süleyman Arslan, “İngiltere’de Ombudsman Müessesesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:19 Sayı 1, 
1986, s.170 
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donatılan ombudsman şikayet üzerine veya şikayet olmaksızın re’sen harekete geçer. 

Ombudsmanın kendiliğinden harekete geçmesinin kabul edildiği ülkelerde 

ombudsman genellikle gazetelerde ya da dergilerde ülke gündeminin dikkatini çeken 

konularda bu yetkisini kullanmaktadır. Erhurman’a göre ombudsmanın yapısında var 

olan esneklik ve şekilci olmama özellikleri dikkate alınırsa, ombudsmanın harekete 

geçebilmesinin herhangi bir şekil şartına bağlı olması doğru olmayacaktır.19 

Ombudsmanın re’sen harekete geçebildiği ülkelere örnek olarak Avusturya, Kanada 

ve İsveç, re’sen harekete geçemediği ülkelere de İngiltere, İrlanda ve Fransa örnek 

verilebilir. 

Ombudsmanının araştırma ve inceleme yetkisini güçlendiren hususlardan biri 

de ombudsmanın görev alanına giren konuların çokluğudur. Ombudsmanın yetki 

alanına giren konular farklı ülkelerde farklı şekillerde düzenlenmiştir. Yetki 

alanındaki düzenlemenin organik ve işlevsel olmak üzere iki yaklaşım çerçevesinde 

gerçekleşeceği kabul edilir. Organik yaklaşımda işlemin, eylemin hangi organ 

tarafından gerçekleştirildiği önemliyken, işlevsel yaklaşımda önemli olan işlemin ve 

eylemin idari nitelik taşıyıp taşımadığıdır. İşlevsel yaklaşım, ombudsmanın görev 

alanını genişleten, idareyi daha fazla baskı altına almaya imkan sağlayan 

yaklaşımdır. Türkiye gibi idari yargının güçlü olduğu ülkeler açısından da tanıdık 

gelecek bir uygulamadır. Kural olarak yargının, siyasi kararların, milli güvenliği 

ilgilendiren askeri konuların ve dışişlerinin ombudsmanlık denetimi dışında olduğu 

kabul edilir. Ancak bu mutlak bir kural değildir. Örneğin Fransa’da ombudsman 

yargı alanına giremezken, İsveç, Norveç ve Finlandiya’da yargı alanına girebilir. 

Hawai’de ise tüm mahkemeler ombudsman tarafından denetlenir.20 Yine askeri 

konular ombudsman denetimi dışında kabul edilse de askeri ombudsmanın 

bulunduğu ülkelerde askeri alan da ombudsman denetimine açıktır. İsveç’te ise 

askeri konular parlamento ombudsmanının yetki alanındadır. Finlandiya 

ombudsmanı da İsveç ombudsmanına yakın yetkiler taşır. İngiltere’de ise sadece 

yargısal ve askeri konular değil hastane hizmetleri, Kraliyet ihsanlarından olan şeref 

payesi, unvan ve imtiyaz verilmesi, Kraliyet Dominyonları ile ilgili işlemler de 

ombudsmanın denetim alanı dışındadır. 

                                                            
19Erhürman, “Ombudsman”, s. 94 
20Fendoğlu,  Kamu Denetçiliği ( Ombudsmanlık), s. 92 
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1.2.1.4. Kararlarının Bağlayıcı Olmaması 

Ombudsman, bağımsız ve tarafsız hareket ettiği için idari denetimden, aldığı 

kararların bağlayıcı nitelikte olmaması dolayısıyla da yargısal denetimden farklıdır. 

Ombudsman görev alanına giren konularda geniş araştırma ve inceleme yetkisine 

sahip olmasına rağmen şikayet konusu idari işlemi iptal etme, geri alma, kaldırma 

gibi yetkilerle donatılmamıştır. Ombudsmanın kendisine gelen şikayetleri 

inceledikten sonra alabileceği kararlar şu şekilde sıralanabilir21: 

 Kararların gözden geçirilmesini isteyebilir. 

 Tavsiye niteliğinde kararlar alabilir. 

 Dava açabilir, açılan davaya müdahil olabilir. 

 İlgiliyi özür dilemeye davet edebilir. 

 Gereğinde vereceği özel raporlarla kamuoyunun dikkatini çekebilir. 

 Gereğinde vereceği raporlarla bazı konuları parlamentonun dikkatine 

sunabilir. 

Ombudsman kararlarının hukuken bağlayıcı olmaması literatürde kurumun 

gücünü azaltması ve işlevselliğini zedelemesi nedeniyle eleştirilmektedir. 

Ombudsmanın bağlayıcı karar alamamasına dair getirilen eleştirilerden en ilginci 

Letowska’ya ait “bekçi köpeği” benzetmesidir. Letowska’ya göre “Ombudsman bir 

bekçi köpeği gibidir, havlayabilir ancak ısıramaz.”.22 Ombudsman kararlarının 

niteliği ülkelere göre farklılık gösterir. Ülkelerin çoğunda ombudsman parlamentoya 

sunduğu raporlarla gücünü kullanır. Bundan farklı olarak örneğin Rusya’da 

ombudsman (Prokuratura) savcı gibi görev yapar, hapishaneler üzerinde ve yasadışı 

tutuklamalara karşı gözetim yetkisi vardır, yasaları çıkmadan denetler. Kanada 

ombudsmanı çözemediği sorunları Kanada Federal Mahkemesi’ne götürebilir.23 

Kanımızca kurumun kararlarının hukuki deyimle icrai olmaması idare 

üzerinde etkili olmadığı anlamına gelmez. Ombudsmanlık denetimine bahşedilmiş en 

büyük güç arkasına kamuoyunu alarak idare üzerinde baskı oluşturabilmesidir. 

Kamuoyu baskısı kimi zaman mahkeme kararlarından daha hızlı sonuç 

doğurabilmekte, idareyi ve personelini daha dikkatli ve titiz davranmaya daha kaliteli 
                                                            

21Fendoğlu,  Kamu Denetçiliği ( Ombudsmanlık), s. 84 
22Letowska’dan aktaran Erhürman,“Ombudsman”, s. 95 
23Fendoğlu,  Kamu Denetçiliği ( Ombudsmanlık), s. 97 
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hizmet sunmaya yönlendirebilmektedir. Öyleyse yapılması gereken ombudsmanlık 

kurumunu halkın mümkün olduğu kadar sahiplenmesini sağlamak ve böylece idare 

üzerinde oluşacak manevi baskıyı güçlendirmektir.24 

 

1.2.2. Ombudsmanın Görevleri 

Ombudsmanların görev ve yetkileri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Örneğin görevi 

insan hak ve özgürlüklerini korumak olan İsveç Ombudsmanı bir savcı gibi ceza 

soruşturması başlatmaya yetkiliyken, yönetimin iyileşmesine çalışmakla görevli 

İspanya Ombudsmanı Anayasaya aykırılık savıyla Anayasa Mahkemesi’ne gitme 

yetkisine sahiptir. Ancak her ülkenin ve her çeşit ombudsmanın üstlendiği yani genel 

geçerliliği olan bazı görev ve yetkiler de vardır.Ombudsmanın temel görevlerini şu 

şekilde sıralayabiliriz25: 

 Hak ve özgürlüklerin korunması 

 Kötü yönetimin önlenmesi 

 Yönetici-vatandaş ilişkilerinde hakkaniyetin sağlanması ve iyi ilişkilerin 

kurulması 

 

1.2.2.1. Hak ve Özgürlüklerin Korunması 

Ombudsmanın en temel görevi olarak nitelendirilebilecek hak ve özgürlüklerin 

korunmasında kastedilen koruma kişiler arası özel ilişkilerde değil, kişilerin 

egemenliğine boyun eğdikleri devlet ve kurumları karşısında korunmasıdır. Devlet 

ve kurumları, üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerini ve kolluk faaliyetlerini yerine 

getirirken kişilerin hak ve özgürlüklerini tehdit edebilir hatta onları zedeleyebilir. 

Böylesi bir durumla karşılaşan kişiler devlet karşısında hak ve özgürlüklerini 

korumak için yargı gibi koruma mekanizmalarına yönelirler. Ombudsmanlık da 

                                                            
24Kamu Baş Denetçisi Nihat Ömeroğlu da gazeteye verdiği demeçte bunu destekleyecek ifadeler 
kullanmıştır: “…dünya ombudsmanlık sisteminde bütün ombudsmanların yaptırım güçleri yoktur. 
Sadece tavsiye niteliğindeki kararları vardır. Ombudsman gücünü kamuoyundan alır ve medyadan 
alır. Bunu halka mal ettikçe o şikayetler o öneriler yazılıp çizildikçe hem halkımızın o kuruma karşı 
olan yakınlığı ve onun nasıl bir kurum olduğunu öğrenmelerine yardımcı olacak hem de idare 
üzerinde bir baskı unsuru olacaktır"  http://www.haber3.com/kamu-basdenetcisi-nihat-omeroglu-
haberi-2365474h.htm (E.T. 21.09.2014) 
25Yüce ve Beyce, Kamu Denetçiliği Hukuku, s. 29 
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devletin diğer bir ifadeyle idarenin bu türden haksız uygulamaları karşısında kişilerin 

hak ve özgürlüklerini koruyan alternatif bir mekanizmadır. 

Hak ve özgürlüklerin koruyucusu olan ombudsman kendilerine gelen 

şikayetler üzerine ya da re’sen harekete geçer, bu doğrultuda gerekli inceleme ve 

araştırma yapar. Bu süreçte sadece haksızlığın ortadan kaldırılmasıyla yetinmeyip o 

haksızlığın yapısal nedenlerini de ortaya çıkarır ve bunların iyileştirilmesi yönünde 

yönetime çeşitli önerilerde bulunur. Ombudsmanın hak ve özgürlüklerin koruyucusu 

olduğu ülkelere örnek olarak İsveç, Norveç ve Hollanda gösterilebilir. Örneğin; 

İsveç’te ombudsmanın görevi, insan hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 

hükümet üyeleri dışındaki tüm kamu güçlerinin denetlenmesidir.26 

 

1.2.2.2. Kötü Yönetimin Önlenmesi 

Ombudsmanlık dışındaki mevcut koruma mekanizmalarının kötü yönetimi 

engellemekte başarısız olması ombudsman denetimine ihtiyaç doğurmuştur.  

Ombudsmanlık bu temel görevini yerine getiremezse anlamını yitirir. Bu nedenle bu 

temel görevde yer alan “kötü yönetim” kavramının daha detaylı incelenmesi yerinde 

olacaktır. 

Kötü yönetim, İngilizce’deki “maladministration” teriminin karşılığı olarak 

kullanılmakta olup, hem İngilizce’de hem Türkçe’de tanımlanmasında güçlük 

çekilen bir kavramdır. Fendoğlu’na göre kötü yönetim,insanlara karşı önyargılı 

olmak, tarafgir davranmak, yolsuzluk yapmak, ihmal, suiistimal gibi işlem ve 

eylemlerdir.27 Eken’e göre de kötü yönetimi, ihmal ya da icra etmek suretiyle kamu 

yönetiminin muhataplarında tatminsizlik veya hoşnutsuzluk ortaya çıkaran yönetsel 

süreçler, davranışlar ve mekanizmalar olarak tanımlamak mümkündür.28 Wheare ise 

kötü yönetimin sosyal organizasyonun var olduğu her yerde var olan büyük bir konu 

olduğunu belirtir ve kavramınuygun olmayan bir yönetim ya da davranıştan temel 

                                                            
26Hasan Tahsin Fendoğlu, “ Kamu Denetçiliği ( Ombudsmanlık)”, Stratejik Düşünce Enstitüsü Analiz, 
Aralık 2010, http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Ombudsman.pdf ( E.T. 21.09.2014) 
27Fendoğlu,  Kamu Denetçiliği ( Ombudsmanlık), s.79 
28Musa Eken, “Kamu Yönetiminde Kötü Yönetim Olgusu”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 419, 1998,  
s.129 
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bulan yönetsel eylem veyahut eylemsizlik olarak tanımlanabileceğini söyler.29 Özden 

de kötü yönetimi kamu kurumlarının olumsuzluk belirten, hukuka aykırı 

faaliyetlerini ifade eden bir kavram olarak kullanır.30 Görüldüğü gibi kötü yönetimin 

üzerinde birleşilen tek bir tanımı yoktur. Bu durum “Hiç kimse süssüz terimlerle kötü 

yönetimi tanımlayamaz.” diyen İngiltere’nin ilk Parlamento Komiseri (Ombudsman) 

Sir Edmund Compton’ı haklı çıkarır niteliktedir. Kötü yönetime dair yazanların 

hepsinin üzerinde birleştiği bir gerçek vardır, o da kötü yönetimi tanımlamak 

mümkün olmasa da önlerine gelen bir örnekte onu rahatça tanıyabilmelerinin 

mümkün olduğudur. Kötü yönetime örnek olarak şunlar verilebilir:31 

 Kabalık veya taciz edici şekilde davranma 

 Gereksiz yere gecikme, acele etme 

 Makul sorulara yanıt vermeyi reddetme 

 Bireyin hakkı olan bilgileri ihmal etme 

 İnsanları bilerek yanlış yönlendirme 

 Yerinde bir öneriyi göz ardı etme 

 Irk, dil, cinsiyet gibi nedenlerle ayrımcılık yapma 

 Başvuru hakkını kaybetme riski olan birini uyarmama 

 Hatalı bir süreç izleme 

 Taraf tutma 

Ombudsman, yukarıda örnekleri verilen kötü yönetim uygulamalarından zarar 

gören bireylerin şikayetlerini inceler, bu şikayetlere yönelik çözüm arar. Aynı 

zamanda yönetimin haksız ve eksik uygulamalarını kamuoyunun gündemine 

taşıyarak onun üzerinde baskı kurar, onu iyi yönetim ilkelerine uygun hareket etmeye 

zorlar. 

Kötü yönetimin önlenmesi amacıyla görev yapan ombudsmana verilebilecek 

en iyi örnek İngiltere’deki Parlamento Komiseri’dir. Parlamento Komiseri’nin 

görevi, idari fonksiyonlarını kullanırken merkezi idare organları, personeli veya onun 

adına hareket eden diğer makamların kötü yönetiminin bir sonucu olarak haksızlığa 

                                                            
29Kenneth Clinton Wheare, Maladministration and Its Remedies, Londra : Stevens Publication, 1973, 
s.1 
30 Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye’deki Tartışmalar, s.88 
31Müslim Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul: Beta, 1999, s.330 
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uğradığını iddia eden fertler veya özel hukuk tüzel kişilerinin şikayetlerini 

incelemektir.32 

 

1.2.2.3. Hakkaniyetin Sağlanması 

Hakkaniyet, en basit tabiriyle hak ve adalete uygunluktur. Hakkaniyeti sağlamak 

herkesin üzerinde uzlaşacağı bir gayedir. İnsan ilişkilerinin olduğu her yerde 

hakkaniyetli olan ve olmayan ayrımının olduğunu söylemek gerekir. Bu nedenle 

hakkaniyet, hukuk devletinin de önemli bir ilkesidir.  

İdare işlem ve eylemlerini gerçekleştirirken hukukun kendisine çizdiği 

sınırlar içinde kalarak hareket etmek zorundadır. Bu kişilerin hak ve özgürlüklerinin 

idare karşısında korunmasının en güçlü teminatıdır. Ancak idarenin hukuka uygun 

her davranışının, her işleminin hakkaniyete de uygun olduğu söylenemez. Kişiler 

hukuka uygun ancak hakkaniyete uymayan bir işlemin mağduru olduklarında 

haklarını korumak için denetim türleri arasında en etkilisi kabul edilen yargı 

denetimine başvurduklarında, yargının hakkaniyeti sağlamakta yetersiz kalabildiğine 

şahit olabilir. İdarenin işlem ve eylemleri üzerinde hukukilik denetimi yapmaya 

yetkiliyken yerindelik denetimi yapamayan yargının bu alandaki boşluğu 

ombudsman tarafından etkili bir şekilde doldurulabilir. Çünkü ombudsman  

kendisine gelen şikayetleri hem hukuka uygunluk hem yerindelik açısından denetler. 

Bu nedenle de hakkaniyet arayan kişilerin en güçlü yardımcısı olabilir. 

Ombudsmanın hakkaniyetin önlenmesi görevine en çok ağırlık verilen ülke 

Fransa’dır. Bilindiği üzere Fransa, idari yargının idarenin işlem ve eylemlerini 

denetlemedeki gücüne olan inancın önde gelen temsilcilerindendir. İdari yargının 

etkinliğine duyulan bu inanç Fransızları uzun yıllar ombudsman denetimine ihtiyaç 

duymaktan uzak tutmuştur. Ancak yargısal sürecin uzunluğu, karmaşıklığı ve 

pahalılığı, idarenin hakkaniyete uymayan işlemlerinin denetim dışı kalmasının 

yarattığı aksaklıklar bu ülkenin de  ombudsman denetimini hayata geçirmesine 

gerekçe olmuştur. Fransız Ombudsmanı (Mediaeteur) vatandaş ve yönetim 

arasındaki uyuşmalıkları çözmek ve hakkaniyeti sağlamakla görevlendirilmiştir. 

                                                            
32S.A de Smith, Judicial Review of Administrative Action, London , 1968, s.40’tan aktaran Arslan, 
“İngiltere’de Ombudsman Müessesesi”, s. 159 
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Ancak ombudsmanın hakkaniyete yönelik önerilerde bulunabilmesi, uğranılan 

zararın telafi edilebilir olması, hakkaniyet içinde bulunan çözümün kanunların 

ruhuna uygun olması ve özel kişilerin haklarını etkilememesi gibi şartlara 

bağlanmıştırAyrıca Fransız Ombudsmanının idari işlem ve eylemlerdeki haksızlıkları 

gidermesi bir türlü mümkün olmazsa, bu yapısal  sorunu ortadan kaldırmak için 

ombudsman tarafından kanun teklifinde bulunulabilir. 

 

1.3. ÇALIŞMA ALANLARINA GÖRE OMBUDSMAN ÇEŞİTLERİ 

Ombudsmanlık, kendisine duyulan ihtiyaç arttıkça çeşitlenmiş ve uygulandığı 

ülkenin yönetsel yapısı ve siyasal, sosyal ihtiyacı doğrultusunda uzmanlaşmıştır. 

İsveç’te ortaya çıkan ilk ombudsmanla şu an dünya üzerinde uygulanmakta olan 

ombudsman çeşitleri gerek görev alanı gerek yetki bakımından oldukça farklıdır. 

Ombudsmanlar; genel amaçlı ombudsmanlar, özel ya da tek amaçlı ombudsmanlar 

ve uluslararası ya da ulusüstü seviyede ombudsmanlar ya da Klasik Ombudsman, 

Avukat Ombudsman ve Kurumsal Ombudsman şeklinde temel ayrımlara tabi 

tutulabilir.33 Ombudsmanlık denetimini kuran her ülke kendine özgü şartlara uygun 

olarak bu ombudsmanlık çeşitlerinden birini ya da bir kaçını uygulamaktadır. 

 

1.3.1. Genel Amaçlı Ombudsmanlar 

Belirli bir görev alanıyla sınırlı olmadan, her yönetsel düzeyde inceleme yapma 

yetkisine sahip, ulusal, bölgesel ya da yerel çapta örgütlenebilen en yaygın 

ombudsman türüdür. Ombudsman denildiğinde akla gelen tanım çoğunlukla bu türü 

ifade eder. Yukarıda ifade edilen ombudsmana ait genel özelliklerin hepsini taşır. 

Genellikle Klasik Ombudsman olarak adlandırılır. Bazı ülkeler ombudsmanlığın 

klasik modelini kendi ülkelerine uyarlayarak İnsan Hakları Ombudsmanı’nı 

oluşturmuşlardır.34 Genel amaçlı ombudsman genellikle parlamento tarafından belli 

bir süre için  seçilir ve bağımsız olarak görev yapar. En etkili uygulandığı ülke 

İsveç’tir. 

                                                            
33Bu çalışmada genel-özel amaçlı ve uluslararası-ulusüstü ombudsman ayrımı tercih edilecektir. 
34İnsan Hakları Ombudsmanları genelde insan hakları  konusunda kredisi zayıf olan ülkelerin 
demokratikleşme hamlesi olarak değerlendirilebilir. İnsan Hakları Ombudsmanı genelde Latin 
Amerika’da ve Pasifik  Doğu Asya’da görülür. 
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1.3.2. Özel Amaçlı Ombudsmanlar 

Özel amaçlı ombudsmanlar, genel amaçlı ombudsmanlardan farklı olarak yönetimin 

sadece belirli bir alanından doğan şikayetleri veya belirli bir grubun şikayetlerini 

incelemekle sorumludur.35 Genel amaçlı ombudsmanların kendilerinden beklenen 

düzeyde ihtiyaca zamanın kısıtlı olması ya da şikayet yoğunluğu gibi nedenlerle 

cevap vermekte zorlanması ülkelerin özel amaçlı ombudsmanlara yönelmesi 

sonucunu doğurmuştur. Aynı zamanda ülkelerin özel amaçlı ombudsmana yönelmesi 

o ülkede belli bir konuya verilen önemden ya da ülkede duyulan bir ihtiyaçtan da  

kaynaklanabilir. Bir ülkede özel amaçlı ombudsmanlar genel amaçlı ombudsman ile 

birlikte var olabileceği gibi henüz genel amaçlı bir ombudsman görevlendirmemiş 

ülkelerin özel amaçlı bir ombudsman görevlendirdiğini de görülür. Örneğin İsrail’de 

genel amaçlı ombudsman yokken asker ve polis ombudsmanları vardır.36 

Özel amaçlı ombudsman çeşitleri olarak askeri ombudsmanı, sağlık 

hizmetleri ombudsmanını, çocuk ombudsmanını, üniversite/eğitim ombudsmanını, 

yerel yönetim ombudsmanını, dil ombudsmanını, kadın hakları ombudsmanını, çevre 

ombudsmanını, özel sektör ombudsmanını ve tüketici ombudsmanını sayabiliriz. Bu 

tür ombudsmanlara ilişkin tanımının netleşmesi için kısaca bu çeşitlerden bazılarına 

değinmek yerinde olacaktır. 

 

1.3.2.1. Askeri Ombudsman 

Genel kabul gören anlayış askeri konuların ombudsman denetimi dışında 

tutulmasıdır. Ancak bazı ülkeler silahlı kuvvetlere ilişkin konuları ombudsmanın 

görev alanı içine almak için askeri ombudsmanlık sistemini kurmuşlardır. Silahlı 

kuvvetlerin iç işleyişi,askeri hizmetin amaçlarına uygun bir şkilde yürütülüp 

yürütülmediği; özellikle disiplin, terfi, özlük işleri; askeri kışlaların fiziki şartları, 

askerlik hizmetinde güvenlik ve sağlık şartları askeri ombudsmanın denetim alanı 

içinde yer almaktadır.37 Askeri ombudsman tıpkı diğer ombudsmanlar gibi öncelikli 

olarak haksızlıkları gidermeyi hedefler. Askeri komuta yapısında iyi yönetimin 

                                                            
35Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 88 
36 Yüce ve Beyce, Kamu Denetçiliği Hukuku, s. 45 
37B.Zakir Avşar, Ombudsman; İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi, Ankara: Asil Yayın 
Dağıtım,2007, s.106 
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uygulama alanı bulmasına yardım eder. Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Kontrolü 

İçin Cenevre Merkezi (DCAF) askeri ombudsmanlığı önemli kılan nedenleri 

yayınladığı çalışmada şu şekilde sıralar38: 

 Askeri Ombudsman güvenlik sektörü üzerinde demokratik kontrol 

sağlamaya yardımcı olur. 

 Silahlı kuvvetlerde hukuka saygının gelişmesini sağlar. 

 Savunma yapılarında şeffaflık ve hesap verebilirliği teşvik eder. 

 Askeri uygulamalarda düzeltici adımlar gerektiren sorunlara odaklanır. 

 Savunma sektöründe etkinlik ve verimliliği arttırır. 

 Silahlı kuvvetlerdeki kamu ve savunma personelinin kuruma karşı güvenini 

arttırır. 

 

1.3.2.2. Çocuk Ombudsmanı 

Çocuk ombudsmanı, ilk kez 1981 yılında Norveç’te kurulmuş özel bir ombudsmanlık 

türüdür. Kuruluş amacı 18 yaşın altındakilerin hak ve menfaatlerinin korunmasında 

omdusman denetimini uzman hale getirmektir. Temel hedefi çocuklarla ilgili 

meselelerde resmi kurumların hesap vermesini sağlamak ve uluslararası belgelerle de 

korunan çocuk haklarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.39 

Kamuoyu gücünü kullanarak idareyi iyi yönetime uygun davranmaya etkili 

şekilde teşvik eden ombudsmanlık, kuruluş amacı ve hedefini gerçekleştirmek için 

kamuoyunda çocukları ilgilendiren sorunlara dikkat çeker. Ayrıca özellikle kamu 

otoritelerini çocuk hakları konusunda bilgilendirir. Örneğin İrlanda’da çocuk 

ombudsmanı, çocuk hakları konusunda hükümete danışmanlık yapar. Çocuk 

haklarını ilgilendiren bir konu olduğu zaman hükümet öncelikle çocuk 

ombudsmanına başvurur, bu konuda ne yapılmalı, nasıl bir politika belirlenmeli 

şeklinde önerileri değerlendirir.40 Norveç çocuk ombudsmanı ise göçmen çocukları, 

ayrımcılık, kötü muamele, taciz, bazı çocukların özel ihtiyaçları, medyadan çabuk 

                                                            
38Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), “ Military Ombudsmen”, 
2006, http://www.dcaf.ch/content/download/35168/525553/file/bg_military-ombudsman.pdf (E.T 
07.11.13) 
39 Yüce ve Beyce, Kamu Denetçiliği Hukuku, s. 42 
40 Yüce ve  Beyce, Kamu Denetçiliği Hukuku, s. 42 
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etkilenme, aile içi şiddete maruz kalma gibi sorunlarla ilgilenmektedir.41 Norveç ve 

İrlanda dışında Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Avustralya, İsveç ve 

İzlanda’da da çocuk ombudsmanı görev yapmaktadır.42 

 

1.3.2.3. Özel Sektör Ombudsmanı 

Ombudsmanlık kurumunun ortaya çıkışının temel nedeninin halkın devlet 

kurumlarından kaynaklanan şikayetlerini, yakınmalarını çözüme bağlamak olduğu 

bilinen bir gerçektir. Bu nedenle ombudsmanın incelediği şikayetlerinde bir taraf 

genelde vatandaş iken diğer taraf kamu gücü kullanan bir idaredir. Özel sektör 

ombudsmanı işte bu alışılagelmiş düzenden farklı olarak denetim alanına bankacılık, 

sigortacılık hatta bazı ülkelerde cenaze hizmetleri gibi özel sektör faaliyetlerini 

alarak şikayetlerin taraflarında değişikliğe gider.43  

Yönetim bilimiyle ilgilenenler özel sektörde uygulanıp başarılı bulunan 

yönetim ve denetim tekniklerinin kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanmasına 

defalarca şahitlik etmiştir. Özel sektör ombudsmanı adeta bu durumun bir istisnası 

niteliğindedir. Ombudsmanlığın kamu sektöründe başarıyla uygulanması, kurumun 

özel sektör tarafından da benimsenmesini ve bu tarz bir denetim ihtiyacı içine 

girilmesini sağlamıştır. İlgili sektör üyelerince göreve getirilen ve bir hakem rolü 

oynayan özel sektör ombudsmanı bugün bir çok ülkede özellikle de özel sektörün 

kamu sektöründen daha güçlü olduğu ülkelerde başarıyla uygulanmaktadır. Bu 

ülkeler arasında İngiltere, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’yı 

sayabiliriz. Özel sektör ombudsmanlarının görev alanıyla ilgili örnek vermemiz 

konuyu netleştirecektir. Özel sektör ombudsmanı İngiltere’de, yasaya dayalı olarak 

ya da gönüllülük temelinde, bankacılık, sigortacılık, hukuk, emlak, yatırım ve cenaze 

hizmetleri gibi alanlarda, Avustralya’da ise enerji, telekomünikasyon gibi alanlarda 

mevcut bulunmaktadır.44 

 

                                                            
41 Fendoğlu, Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık), s.90 
42 Yüce ve Beyce, Kamu Denetçiliği Hukuku, s. 45 
43Örneğin Kanada’da 1996 yılında Bankacılık Ombudsmanı görevlendirilmiştir. Bakınız: 
https://www.obsi.ca/en/ehome ( E.T. 21.09.2014) 
44Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 91 
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1.3.2.4. Öğrenci ve Eğitim Ombudsmanı 

Öğrenci ve Eğitim Ombudsmanı; öğrencilerin ve velilerin okulda karşılaştıkları 

sorunları çözmek için uzmanlaşmış bir ombudsmandır. İlk ve ortaöğretim kurumları 

ile üniversitede görev yapar. Görev alanına, akademik konular, danışmanlık, yurt ve 

burs ihtiyacı, ulaşım, disiplin işlemleri, not verme ile ilgili problemler, öğretmen-

öğrenci uyuşmazlıkları ve ayrımcılık gibi konular girer. Bu ombudsmanlık türü en 

yaygın olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde görülür. Genellikle her üniversitenin 

kendi ombudsmanı bulunmakla beraber, Washington için ayrıca valilik ofisi olarak 

örgütlenmiş ancak bağımsız ve kamusal eğitim sisteminin dışında yer alan bir eğitim 

ombudsmanı (The Office of the Education Ombuds) daha vardır.Washington Eyaleti 

Eğitim Ombudsmanı’nın hazırladığı 2012-2013 yıllık raporu45 incelendiğinde bu 

ombudsmanlığın kurulduğu yıldan itibaren hızla popülerleştiği görülür.  

Eğitim ombudsmanlığının öğrenciler ve veliler tarafından tercih edilmesinin 

nedenleri şu şekilde gösterilebilir: 

 Eğitim ombudsmanı, kendilerini ve sorunlarını dile getirmekten çekinen 

öğrencileri özverili şekilde dinler ve bu sorunları çözmek için gerek 

velilerle gerek okul yönetimiyle toplantılar yapar. Öğrencilerin sorunlarına 

tercüman olur. 

 Okul yönetimi karşısında çaresiz kaldığını düşünen velilerin kolayca 

başvurabilecekleri en yakın ve  masrafsız  kurumdur.Okul yönetiminin 

kendilerini dinlemediğinden yakınan veliler için güvenilir bir başvuru 

kapısıdır. 

 Kendisine gelen şikayetleri okul yönetimi-veli-öğrenci üçgeninde 

değerlendirir ve her bir tarafa ayrı ayrı söz hakkı tanır. Çözüme ulaşmak 

için bu taraflar arasında uzlaşma sağlamak öncelikli hedefidir. Dolayısıyla 

daha masraflı ve karışık çözüm yollarına iyi bir alternatiftir. 

Sağladığı çeşitli yararlar ve kolaylıklar sayesinde giderek yaygınlaşan eğitim 

ve öğrenci ombudsmanının kanımızca en büyük yararı  eğitim sisteminin aksayan 

yönlerini açığa çıkarabilecek bir erken uyarı sistemi olmasıdır. Kendisine gelen 

                                                            
45http://www.governor.wa.gov/oeo/documents/OEO_Annual_Report_2012-2013.pdf adresinden 
rapora erişilebilir. (E.T. 23.10.2013) 
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şikayetleri değerlendiren ve bunu sistemselleştirip gereken yerlere raporlayan 

ombudsman, eğitim kurumlarının eğitim politikasını takip eder ve eğitimin en 

verimli ve etkin şekilde yapılması için çalışır.46 

 

1.3.3. Uluslararası veya Ulusüstü Ombudsmanlar 

Ombudsmanlığın yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sergilediği başarılı performans, 

ulusüstü ve uluslararası yapıların giderek yaygınlaştığı bir dünyada bu kurumlarda da 

ombudsmanlık denetimine ihtiyaç duyulduğu fikrini doğurmuştur. En nihayetinde 

ulusüstü ve uluslararası yapılar birer idari kuruluştur ve hem bu kurumlarda görev 

yapan personelin hem de bu kurumların etki alanı içinde bulunan insanların 

haklarını, menfaatlerini etkileyecek kararlar alabilecek, işlemler yapabilecek 

güçtedirler. Bu kararlardan ya da işlemlerden kaynaklanan yakınmalar için 

başvurulabilecek etkili ve kolay, masrafsız bir denetim organına ihtiyaç duyulmuştur. 

Kısaca uluslararası ve ulusüstü ombudsmanların ortaya çıkış nedeni ilk 

ombudsmanın ortaya çıkış nedeni ile büyük oranda aynıdır. Bu tarz ombudmanın  iyi 

bilinen örneği Avrupa Ombudsmanı’dır. 

Avrupa Ombudsmanı (European Ombudsman), 7 Şubat 1992 tarihli 

Maastricht Antlaşması ile birlikte, Avrupa Birliği’nin herhangi bir organı tarafından 

kötü yönetimle veya adil olmayan birdavranışla karşılaştığına inanan Avrupa 

vatandaşlarından gelen şikayetleridinlemesi için oluşturulmuştur. Kurumun tam 

olarak faaliyete geçmesi ise 1995 yılını bulmuştur. Ombudsman, medeni ve siyasi 

hakları tam olan, bağımsızlık ilkesi çerçevesinde hareket edeceğine dair güven veren, 

ülkesindeki en yüksek yargı makamını yönetmek için gerekli şartlarıtaşıyan veya 

görevlerini yerine getirmek için gerekli yeterlilik ve tecrübeye sahip olan Birlik 

vatandaşı adaylar arasından, en az iki üye devlet vatandaşı olan minimum 40 Avrupa 

Parlamentosu üyesinin desteğiyle seçilir. Avrupa Ombudsmanı; Birlik kurumları, 

organları, ofisleri veya birimlerinin faaliyetlerinde kötü yönetimi tedavi etmeye 

yardımcı olur ve bununla ilgili tavsiyelerde bulunur. Avrupa Birliği kurumları ve 

organları dışındaki yerel, bölgesel veya ulusal kamu otoriteleri veya kurumlarla ilgili 

                                                            
46Örneğin, Washington Eğitim Ombudsmanı  topladığı bilgi ve verileri analiz edip Valiliğe, 
Parlamentoya ve Yüksek Eğitim Kuruluna  eğitim politikasıyla ilgili önerilerde bulunur. 
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şikayetler ile Avrupa Birliği’nin yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı’nın yargısal  

faaliyetleri ombudsman denetiminin dışındadır. Köseoğlu’nun Avrupa 

Ombudsmanının 2003-2009 faaliyet raporlarını değerlendirdiği çalışmasına göre, 

kuruma gelen şikayetler sonucunda yürütülen soruşturmaların büyük çoğunluğu 

Avrupa Komisyonu’ndan kaynaklanmaktadır. Aynı çalışmada derlenen tavsiye 

kararlarının içeriğine ilişkin tabloda tavsiye kararlarının büyük bir oranının “ulusal 

ya da bölgesel ombudsmana başvurulması” şeklinde içeriğe sahip olduğunu 

gösterir.47 

Avrupa Ombudsmanı hukuken bağlayıcı kararlar alamasa da verdiği tavsiye 

kararları çerçevesinde idareye belli davranış kalıplarını benimsetme başarısına 

sahiptir. Bu başarının bir örneği olarak Avrupa Ombudsmanı tarafından hazırlanıp 

Avrupa Parlamentosu tarafından 2001 yılında kabul edilen “Avrupa Doğru İdari 

Davranışlar Yasası”nı (the European Code of Good Administration Behaviour)  

gösterebiliriz. Yasa idareyi kötü yönetimden uzak şekilde davranmaya yönlendirecek 

kanunilik, orantılılık,tarafsızlık ve bağımsızlık, nezaket gibi bir takım etik kodları 

barındırır.48 Avrupa Doğru İdari Davranışlar Yasası, Ombudsman’ın  görevini yerine 

getirirken faydalandığı, hayati önem taşıyan bir araçtır. Ombudsman, kötü yönetim 

olup olmadığını incelerken bu Yasa’yı kullanır, kendisini Yasa’nın kontrol görevini 

yerine getiren maddelerine dayandırır. Aynı zamanda, idarede daha yüksek 

standartlara ulaşmayı teşvik eden bu Yasa, kamu görevlilerine yararlı bir kılavuz ve 

kaynak olarak hizmet etmektedir. Kabul edildiği günden beri Yasanın etkisi sadece 

Birlik organ ve üyeleri ile sınırlı kalmamış, bazı aday devletler tarafından da 

benimsenmiştir.  

 

 

 

 

 

                                                            
47 Özer Köseoğlu, “Avrupa Ombudsmanının Hukuki Statüsü, İşleyişi ve Kurumsal Etkinliği” 
Sayıştay Dergisi, Sayı 79, 2010, s. 49-51 
48http://www.ombudsman.europa.eu/showResource?resourceId=1226503345059_code2005_tr.pdf&ty
pe=pdf&download=true&lang=tr adresinden Yasanın  Türkçesine erişilebilir. (E.T 16.12.2013) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

TÜRKİYE’DE OMBUDSMAN: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 

 

2.1.TÜRKİYE’DE İŞLEVSEL AÇIDAN OMBUDSMANA YAKIN 

KURUMLAR 

Türkiye’de çeşitli özellikleri nedeniyle ombudsman denetimine benzer şekilde 

çalışan bazı denetim kurumları vardır. Bu kurumlar Türkiye’de henüz ombudsmanlık 

(Kamu Denetçiliği) kurulmadan önce var olan ve ombudsman denetimine duyulan 

ihtiyacı karşılamaya çalışan, bir nevi ombudsmanın yerini tuttuğuna inanılan denetim 

kurumlarıdır. Bunlara örnek olarak Devlet Denetleme Kurulu, TBMM Dilekçe 

Komisyonu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu veTürkiye İnsan Hakları Kurumu gösterilebilir. 

 

2.1.1. Devlet Denetleme Kurulu 

Devlet Denetleme Kurulu, 2443 sayılı 1 Nisan 1981 tarihli kanunla kurulmuş 

anayasal bir denetleme kuruludur. Anayasanın 108. maddesine göre Kurul’un 

kuruluş amacı yönetimin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli bir şekilde 

yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Kurul Cumhurbaşkanı’na bağlı 

olarak çalışır. Devlet Denetleme Kurulu, silahlı kuvvetler ve yargı organları dışında 

tüm kamu kurum ve kuruluşlarında,bu kurum ve kuruluşlar tarafından en az 

sermayelerinin yarısından çoğuna katılmak suretiyle oluşturulan her türlü kuruluşta, 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren 

meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı dernek ve vakıflarda inceleme, araştırma ve 

denetleme yapma yetkisine sahiptir. Uygulamaya yönelik kararlar alması söz konusu 

olmayan Kurul, yaptığı incelemelerin sonuçlarını bilgi olarak Cumhurbaşkanına 

sunacak, Cumhurbaşkanı da kendisine sunulan Kurul raporlarını, gerekli görürse, 
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ilgili kuruluşlara “gereği yapılmak üzere” gönderecektir.49 Cumhurbaşkanı tarafından 

onaylanan Kurul raporu Başbakanlığa gönderilir. Başbakanlığın 45 gün içinde teftişi 

veya dava açılması istenen konuları yetkili mercilere iletmesi gerekir. Devlet 

Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Bu üyeler, 

yüksek öğrenimlerini bitirdikten sonra en az 12 yıl devlet hizmetinde başarı ile 

çalışmış ve temayüz etmiş olan tecrübeli kimseler arasından seçilir. 2 yılda bir Kurul 

üyelerinden üçte biri yenilenir. Kurulun başkanı da Cumhurbaşkanı tarafından iki yıl 

için seçilir.50 

Devlet Denetleme Kurulu’nun ombudsman ile benzerliklerine bakacak 

olursak; öncelikle en büyük benzerlik iki denetim kurumunun da inceleme 

sonucunda verdiği kararların, vardığı sonuçların bağlayıcı nitelikte olmamasıdır. 

İkinci bir benzerlik de kurumların diğer kamu kurumlarından bilgi ve belge isteme 

yetkisinde ortaya çıkar. Her iki kurum da inceleme yaptıkları sırada ilgili kurumlarda 

bütün bilgi ve belgelere ulaşabilme gücüne sahiptir. Devlet Denetleme Kurulu da 

ombudsman da idarenin hukuka uygun, verimli ve düzenli şekilde  hareket etmesini 

sağlamak hedefindedir. Her iki kurum da kötü yönetimle mücadele içindedir. 

Tüm benzerliklerine rağmen Devlet Denetleme Kurulu’nu ombudsmandan 

ayıran önemli farklılıklar vardır. Görevlilerin iş başına getirilmeleri açısından 

baktığımızda; ombudsman  parlamento tarafından seçilirken, Kurul’un üyeleri de 

başkanı da Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. İşbaşına getirilme şeklinin denetim 

kurumunun bağımsızlığını etkileyebileceği göz önünde alındığında, ombudsmanın 

Devlet Denetleme Kurulu’ndan daha bağımsız olduğunu rahatlıkla ifade 

edebiliriz.Devlet Denetleme Kurulu’nun bağımlı olarak görev yaptığı 

Cumhurbaşkanı değiştikçe Kurul’un denetimlerini yoğunlaştırdığı konuların da 

değiştiği, hatta bazı dönemlerde çeşitli kurum ve kuruluşların başında Demokles’in 

kılıcı gibi sallandırıldığı Kurul’a getirilen eleştiriler arasındadır. Ombudsmanın 

Kurul’a göre siyasal ve yönetsel  etkilerden daha bağımsız hareket etmesi beklenir. 

Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak çalışmaktayken, 

ombudsman parlamentoya bağlı olsa da faaliyetleri açısından bağımsız ve tarafsızdır. 

İki denetim kurumunu birbirinden ayıran önemli bir özellik de bu kurumların 

                                                            
49Yavuz Sabuncu, Anayasaya Giriş, Ankara: İmaj Yayınevi, 2009, s. 247 
50 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, Madde 3. 
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ulaşılabilirliğinde ortaya çıkar. Ombudsman bireylerin doğrudan ve kolayca 

erişebildiği hatta bazı ülkelerde resen harekete geçebilen bir denetim mekanizması 

iken, Devlet Denetleme Kurulu ancak Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla denetim 

yapabilir. Kurul’a bireysel başvuruda bulunmak mümkün değildir, Kurul’un faaliyete 

geçmesinde önemli olan irade Cumhurbaşkanı’nın iradesidir. Ayrıca Devlet 

Denetleme Kurulu’nda hali hazırda denetleme heyetleri yoktur. Denetleme heyetleri 

ancak Cumhurbaşkanı denetleme emri verdikten sonra oluşturulur.51 

Sonuç olarak; Devlet Denetleme Kurulu ombudsmana benzeyen birkaç 

özelliğe sahip olsa da iki denetimin farkları göz önüne getirildiğinde ombudsmanı 

ikame edebilecek bir denetim kurumu olduğunu söylemek mümkün değildir.52 

 

2.1.2. TBMM Dilekçe Komisyonu 

Halkın dilek ve yakınmalarını devlet örgüt ve görevlilerine aktaran uygulamanın 

yeryüzünde oldukça eski bir geçmişi bulunmaktadır. İlk kez 1215 Magna Carta ile 

uygulamaya konulan dilekçe hakkı her ülkeye göre değişiklik göstererek günümüze 

kadar gelmiştir.53 Anayasamızın 74. Maddesine  göre vatandaşlar ve karşılıklılık 

esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu 

ile ilgili dilek ve şikayetlerine ilişkin olarak yazılı dilekçe ile yetkili mercilere ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne başvurma hakkına sahiptir. Dilekçe Komisyonu da 

Anayasada tanımlanmış bu dilekçe hakkının kullanımını sağlayan daimi bir meclis 

komisyonudur. Bireyler dilekçeyi doğrudan Dilekçe Komisyonuna sunabilecekleri 

gibi, bunu TBMM'ye de verebilirler.54 

Dilekçe Komisyonu’nun çalışma usulüne bakacak olursak; öncelikle Mecliste 

yer alan partilerin Meclisteki varlıkları oranında temsil edildiği komisyon TBMM’ye 

gönderilen dilek ve şikayetleri inceler, Komisyon Başkanlık Divanı tarafından bu 

dilekçelerin görüşülebilir olup olmadığına karar verilir. TBMM’nin görev süresinin 

dolması, herhangi bir biçimde seçime gidilmesi (erken seçim kararı, 

                                                            
51Özden, Ombudsman(Kamu Denetçisi) ve Türkiye’deki Tartışmalar, s.134 
52Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s.149 
53Metin Kazancı, “Dilekçe Hakkı, Halkın İstekleri ve Yönetim”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 
Cilt: 32, Sayı 1, 1977, s.123 
54Ömer Anayurt, “1982 Anayasası ve 3071 Sayılı Kanuna Göre Dilekçe Hakkı”, İnsan Hakları Yıllığı, 
Cilt 23-24, Sayı 1, 2001-2002, s.116 
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Cumhurbaşkanınca seçimlerin yenilenmesi gibi) önceden verilmiş fakat henüz ele 

alınmamış dilekçeyi işlemden kaldırmaz. Bunun sonucu olarak dilekçe sahibi 

yeniden dilekçe vermek zorunda değildir.55 Başkanlık Divanı’nın görüşülmesini 

uygun gördüğü dilekçeler ile uygun görmediklerinden süresi içinde itiraza uğrayanlar 

Komisyon Genel Kuruluna sevk edilir. Dilekçe Komisyonu, yapılan başvuruları 

değerlendirirken tüm Bakanlıklardan bilgi ve belge isteme, doğrudan yazışma 

yetkilerine sahiptir. Gelen dilekçeye ilişkin Komisyon Genel Kurulu tarafından 

alınan kararlar bastırılır ve bütün milletvekillerine, Bakanlara dağıtılır, ayrıca dilekçe 

sahibine de iletilir. Bakanlar, kesinleşen kararlar hakkında yaptıkları işlemi, 

kendilerine yapılan bildiri tarihinden itibaren 30 gün içinde, Komisyon Başkanlığına 

yazıyla bildirirler. Komisyon Genel Kurulu, bunlardan gerekli gördüklerinin Genel 

Kurulda görüşülmesini isteyebilir. Bu takdirde, Komisyon kendi görüşünü belirten 

bir rapor hazırlayarak TBMM Başkanlığına sunar.56 Özetle Dilekçe Komisyonu ile 

Meclis yasa yapma gücü ile koyduğu kuralların uygulanmasını bizzat gözetmekte, bu 

yaptığı denetimle o kuralların arkasında durduğunu hem kamuya hem de kamu 

kurumlarına göstermektedir. 

TBMM Dilekçe Komisyonu ombudsmana benzeyen bir çok özelliğe sahiptir. 

Dilekçe Komisyonu’na başvurma ombudsmana başvuru sürecine oldukça 

benzemektedir. Dilekçe Komisyonu da bireysel başvuru kabul etmektedir ve 

komisyon kolay erişilebilir durumdadır. Komisyonun inceleme yapma şekli de 

ombudsman ile büyük benzerlikler taşır. İçtüzüğün 23. maddesi Dilekçe Komisyonu 

üyelerinin Bakanlar Kurulunda, Meclis Başkanlık Divanında ve diğer Meclis 

komisyonlarında görev alamayacaklarını belirterek Komisyonun çalışmalarında 

tarafsız olmasını temin etmeye çalışmıştır. Ombudsman denetiminin en ayırt edici 

özelliklerinden biri de tarafsızlığıdır. Komisyon da tıpkı ombudsman gibi idarenin 

işlemleri üzerinde denetim gerçekleştirmektedir. Ombudsmanın idarenin işlemleri 

üzerinde uyguladığı yerindelik denetimi yapma yetkisi Dilekçe Komisyonu’na da 

tanınmıştır. Ombudsmana benzer şekilde Komisyon kamuoyunu etkileyerek idareyi 

doğru davranmaya yönlendirebilmekte hatta daha ötesine geçerek gensoru, meclis 

araştırması gibi siyasi denetim denetim yollarını tetikleyebilmektedir. Meclisin 

                                                            
55Anayurt, “1982 Anayasası ve 3071 Sayılı Kanuna Göre Dilekçe Hakkı”,  s.116 
56Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yasama El Kitabı, Ankara: TBMM Basımevi, 2011, s.46 
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dilekçeler hakkında aldığı kararların bağlayıcılığı literatürde tartışmalıdır. Anayasa 

hukukçuları genelde Dilekçe Komisyonu kararlarının bağlayıcı olduğunun 

kabulünün, yasamanın yürütme adına işlem tesisi anlamına geleceği ve bununda 

anayasal sistemle öngörülen güçler ayrılığı ilkesiyle çelişeceğini belirtmişlerdir. 

Danıştay da eski tarihli kararlarında Dilekçe Komisyonu kararlarının mahkeme 

ilamları gibi bağlayıcı olamayacağına yönelik içtihatlarda bulunmuştur.57 Buna 

karşın Meclisin dilekçeleri incelemesinin yasama yetkisi dahilinde olduğu, bu 

nedenle de güçler ayrılığı ilkesiyle çelişmeyeceğini savunan görüşler de vardır. 

Dolayısıyla Dilekçe Komisyonu’nun kararlarının bağlayıcı olmadığı yönündeki 

görüş kabul edilirse, Komisyon kararlarının bu niteliği ile ombudsman denetimine 

yaklaşır, ancak Komisyon kararlarının bağlayıcı olduğu kabul görürse bu 

ombudsman denetimi ile komisyon arasındaki önemli bir farklılık haline gelir. 

TBMM Dilekçe Komisyonu yukarıda görüldüğü gibi ombudsman ile bazı 

yönlerden benzerlik gösterse de çeşitli farklılıklardan dolayı Komisyon’un 

ombudsman denetiminin yerini alması çok zordur. Öncelikle Dilekçe 

Komisyonu’nun parlamentoya oldukça sıkı bağlarla bağlanmış olması, bünyesinde 

görev yapan kişilerin siyasi partilerin Meclisteki sandalye sayısına göre belirlenmiş 

milletvekilleri olması Komisyon’un ombudsman kadar tarafsız ve bağımsız hareket 

edemeyeceğinin göstergesidir. Ombudsman da Meclisle yakın ilişkiler halindedir, o 

da Meclise yıllık raporlar sunar ama bünyesinde görev yapanlar milletvekili değildir; 

olamazlar da çünkü ombudsman olarak çalıştıkları sürece başka bir görev 

üstlenmeleri yasaktır. Ayrıca Dilekçe Komisyonu ombudsmandan kuruluş amacı 

yönünden de ayrılabilir. Söz konusu komisyon, idarenin yasama denetimini 

güçlendirmek ve suç öğelerininvarlığı halinde ilgili makamları hareket geçirmek 

amacıyla kurulmuşlardır.58 

Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi sitesinde59 Dilekçe Komisyonu’nu 

tanıttıktan sonra  sonuç olarak Komisyonun mevzuatta öngörüldüğü şekliyle 

çalıştırıldığı zaman ombudsmanlık kurumundan daha güçlü bir denetim mekanizması 

olarak karşımıza çıkacağını ifade etmektedir. Ancak kanımızca TBMM Dilekçe 

                                                            
57http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/komisyon_hakkinda.htm ( E.T. 26.10.2013) 
58İbrahim Uğur Esen, “Ombudsman Kurumunun Türkiye İçin Gerekliği Üzerine Bir Değerlendirme”, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:45, Sayı 1-4, 1996, s.266 
59 http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/komisyon_hakkinda.htm (E.T. 26.10.13) 



30 
 

Komisyonu’nu ombudsmanın yerini tutacak bir denetim kurumu olarak kabul etmek 

doğru olmayacaktır.60 Fakat kararlarının içeriğinde doğrudan TBMM’nin gücünü ve 

iradesini yansıtmasının Komisyonu ombudsman karşışında özellikle Türkiye gibi 

ülkelerde avantajlı kılacağı kabul edilmelidir. 

 

2.1.3. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki daimi komisyonlardan biri 

olan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, dünyada ve Türkiye’de insan haklarına 

saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere 

uyumunu sağlamak ve başvuruları incelemek üzere 3686 sayılı İnsan Haklarını 

İnceleme Komisyonu Kanunu ile 1990 yılında kurulmuş bir komisyondur. Meclis 

Komisyonlarının oluşumu İçtüzükte belirlenmişken, İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu için özel bir düzenleme öngörülmüştür. Diğer komisyonların 

oluşumunda, İçtüzük uyarınca, siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı 

içerisindeki oranı dikkate alınırken İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda siyasi 

parti grubu oluşturamayan parti ya da bağımsızların da temsil imkanı vardır. 

Temel hak ve özgürlüklerinden birisinin ihlal edildiğine inanan her birey 

Komisyona başvuru yapabilir. Başvurularda dikkat edilmesi gereken nokta; Anayasa 

ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi 

uluslararası insan hakları belgelerinde yer alan temel hak ve özgürlüklerden birisine 

yönelik bir ihlalin var olması iddiasıdır. Bireyler Komisyona mektupla ya da faksla 

başvurabilir. 3686 sayılı Komisyon Kanunu’na göre, şekil şartı taşımayan dilekçeler 

ile  belli bir konuyu içermeyen ve yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili 

olan başvurular incelenemezler. Komisyon, kendisine yapılan başvurular ile ilgili 

konuları inceler, incelediği konuyla ilgili yapılmakta olan işlemler hakkında yahut 

başvuruların sonucu hakkında en geç üç ay içinde başvuru sahibine bilgi verir.61 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,insan haklarının ihlale uğradığına dair 

iddialar ile ilgili başvuruları incelemek veya gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere 

iletmek, Türkiye’nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla 

                                                            
60 Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı,s. 149 
61 Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 150 
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Anayasa dahil Türk mevzuatı arasında uyum sağlamak için gerekli olan değişiklikleri 

tespit etmek, bu değişikliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla yasal düzenlemeler 

önermekle görevlidir. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu gerektiğinde sadece 

ulusal düzeydeki insan hakları ihlallerini incelemekle yetinmez, gerektiğinde yabancı 

ülkelerdeki insan hakları ihlallerini inceleyebilir ve bu ihlalleri o ülke 

parlamenterlerinin dikkatlerine doğrudan veya mevcut parlamenter forumlar 

aracılığıyla sunabilir. Komisyon her yıl yaptığı çalışmaları, elde ettiği 

sonuçlarıyurtiçi ve yurt dışındaki insan haklarına saygı ve uygulamaları kapsayan bir 

rapor hazırlar ve TBMM’ye sunar. Meclis Başkanlığı da Komisyon raporlarını, 

Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara  gönderir.Komisyon’un gerekli görmesi halinde, 

inceleme konusunun sorumluları hakkında genel hükümlere göre kovuşturma veya 

işlem yapılabilmesi için, TBMM Başkanlığınca Komisyon raporu ilgili merciye 

bildirilmektedir.62 3686 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre, İnsan Haklarını 

İnceleme Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, Bakanlıklarla genel ve katma bütçeli 

dairelerden, yerel yönetimlerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme 

yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. Komisyon, gerekli 

gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir ve Ankara dışında da 

çalışabilir. 

Türkiye’de insan hakları ihlallerini önleme konusundaki çalışmaların en 

önemli aşamalarından birinin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olduğu açıktır. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye’nin dizaynını bizzat 

kendisinin yaptığı, yetki ve sorumluluklarını yine kendi başına belirleyip yarattığı ilk 

resmi kurumdur. Zira daha önceki örnekler, uluslararası metinlerin parafı ya da onayı 

biçimindedir.63 Türkiye’de ombudsmanlık denetimi kurulana kadar ombudsmana en 

yakın bulunan hatta 2003 yılında Varşova’da düzenlenen “Ombudsmanlık ve AB 

Hukuku” konferansında Türkiye’yi temsil eden kurum İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu olmuştur.64 Aslında Komisyon bireysel başvuru kabul etme, incelemeleri 

                                                            
62Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı,s.150. 
63Metin Kazancı, “TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Ülkemizde İnsan Hakları”, İnsan 
Hakları Yıllığı, Cilt:14 , 1992, s.50-51 
64Hatta o dönem, bu konferansta Türkiye’yi temsil etmesi dolayısıyla TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı MehmetElkatmış gayri resmi de olsa Türkiye’nin ilk ombudsmanı olarak 
nitelendirilmiştir. 
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sonrasında meclise rapor sunma, araştırma ve inceleme sırasında ilgili kurum ve 

kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemede yetkili olma, kararlarının icrai 

nitelik taşımaması açısından ombudsman ile benzerlik taşımaktadır.Ancak TBMM 

Dilekçe Komisyonu başlığında da belirtildiği gibi, Komisyon’un milletvekillerinden 

oluşması onun ombudsman denetimiyle arasındaki en büyük farktır. Çünkü 

Komisyonun bu oluşumu onun faaliyetlerinde bağımsız ve tarafsız olma niteliğine 

şüphe düşürmektedir. Sonuç olarak, TBMM İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu’nun da ombudsman denetimine denk olmadığı söylenebilir. 

 

2.1.4. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

İnsan davranışlarını doğru veya yanlış, iyi veya kötü olarak nitelendiren bir takım 

ilkeler ve standartlar bütünü olarak tanımlanan etik, kamu yönetiminde sosyolojik 

anlamının ötesinde bir anlam kazanır. Kamu yönetiminde etik, kamu yöneticilerinin, 

karar alırken ve kamu hizmetlerini yürütürken uymaları gereken tarafsızlık, dürüstlük 

sosyal adalet, saydamlık, hesap verebilirlik, kamu yararı gözetme gibi bir takım 

ahlaki ilke ve değerler bütünüdür.65 

Kamu yönetiminin etik anlayışa uygun işlememesi, toplumda devlete, 

devletin kurumlarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye olan güvenin 

yitirilmesine; yolsuzluğa, yoksulluğa, adil olmayan gelir dağılımına, kamu 

hizmetlerinin yüksek maliyetle üretilmesine, enflasyon ve bütçe açıklarının 

oluşmasına zemin oluşturmaktadır.66 Bu sakıncalara engel olmak ve kamu 

görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamalarını 

gözetmek amacıyla 2004 yılında 5176 sayılı kanunla Başbakanlık bünyesinde, 

Bakanlar Kurulu tarafından 4 yıl için seçilen üyelerden oluşan Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu kurulmuştur. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 

Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler 

dışındaki kurumlarda görev yapan personel Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun  

görev alanı içindedir. 5176 sayılı Kanun’un 3. maddesi’ne göre Kurul, kamu 

                                                            
65Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Ankara: Okutman Yayıncılık, 2010, s. 330’dan aktaran Ahmet 
Keser, “Politika Transferi ve Türk Kamu Yönetiminde Etik”,  Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 45, Sayı 4, 
2012, s. 35 
66Yaşar Uzun, “Kamu İdarelerinde Etik Yönetim”, Sayıştay Dergisi, Sayı 80, 2011, s. 34 
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görevlilerinin görevleri esnasında uymaları gereken etik davranış ilkelerini 

hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği 

iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı 

yaparak sonuçtan ilgili makamları haberdar etmek, kamuda etik kültürünü 

yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak 

çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir. Başvuruların, 3071 sayılı Dilekçe 

Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda belirlenen esaslara göre, fiil ehliyetine sahip 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de ikamet eden yabancı gerçek kişiler 

tarafından yapılması gerekir. Ancak, haklı bir gerekçeye dayanmayan, kamu 

görevlisini karalama amacı güden,başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge 

sunulmamış başvurular Kurul tarafından değerlendirilmeye alınmaz.67 

Kurul, kendisine gelen başvuruları değerlendirirken, başvuru konusunda 

inceleme ve araştırmasını kamu görevlileri için öngörülen etik davranış ilkelerinin 

ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütür. Gelen başvuruların en geç üç ay içinde 

sonuçlandırılması gerekir. Bu süreçte Kurul’un istediği bilgi ve belgeler Bakanlıklar 

ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kurul’a verilmek zorundadır. 

Kesinleşen başvuru sonucu, ilgililere ve Başbakanlık’a yazılı olarak bildirilir, ek 

olarak Resmi Gazete ile kamuoyuna duyurulur.68 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yönetimin etkili ve verimli işlemesini, kamuda 

dürüst ve adil hareket edilmesini, kamu görevlilerinin uluslararası düzeyde kabul 

görmüş etik ilkelerine uygun hareket etmesini hedefler. Ombudsman ile Kurul 

arasındaki yakınlığa bakacak olursak; ombudsman da görev yaptığı ülkede iyi 

yönetim ilkelerini gerçekleştirmeyi amaçlar, bu hedef iki kurumun da ortak 

noktasıdır. Ombudsman gibi Kamu Görevlileri Etik Kurulu da bireysel başvuru ile 

harekete geçer. Ancak ombudsmana kıyasla Kurul’a şikayet edilebilecek konulara 

getirilen sınırlama daha fazladır ve Kurul’a erişim her durumda ombudsmana erişim 

kadar kolay olmamaktadır. Öyle ki kamu kurum ve kuruluşlarında etiğe aykırı 

davranışta bulunan bir görevlinin şikayet edilmesi ancak o görevli en az genel müdür 

veya eşit seviyede ise şikayet doğrudan Kurul’a yapılabilmektedir. Diğer kamu 

                                                            
67 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun, Madde 4/3.  
68 Ahmet Sayer, Abdulkadir Barutçu, “Kamu Göevlileri Etik Kurulu Kararları Işığında Belediyelerde 
Görülen Etik Dışı Uygulamalar”, Sayder Dış Denetim Dergisi, Sayı 4, 2011, s. 60 
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görevlileri hakkında yapılacak şikayetler ise Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 

yönetmeliklerde belirlediği etik ilkelere aykırı olup olmadığı yönünden ilgili 

kurumların yetkili disiplin kurullarında değerlendirilmektedir. Etik Kurul da 

ombudsman da araştırma ve incelemeleri sonucunda elde ettiği sonuçları rapor 

halinde yayınlar. Ancak bu raporların tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde 

hazırlandığı konusunda şüpheler gündeme gelebilir. Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu’nun özellikle siyasi etkilere açık olabileceği söylenebilir. Bunun en önemli 

nedeni Kurul üyelerinin Bakanlar Kurulu tarafından göreve getirilmeleridir. Oysa 

ombudsman  görevlerini yerine getirirken tüm kişi ve kurumlardan bağımsız hareket 

eder, parlamento tarafından göreve getirilse de ondan bile bağımsız hareket etmesi 

gerekir. Bu nedenle Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun da ombudsman denetiminin 

yerini tutamayacağı açıktır.69 

 

2.1.5. Türkiye İnsan Hakları Kurumu 

Türkiye İnsan Hakları Kurumu,genel olarak insan haklarını korumak ve geliştirmeye 

yönelik çalışmalarda bulunmak, bu çerçevede inceleme ve araştırmalar yapmak, 

raporlar hazırlamak, görüş, tavsiye ve önerilerde bulunmak, bilgilendirme, 

bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve insan hakları ihlali 

iddialarını incelemek ve araştırmak üzere 2012 yılında 6332 sayılı Türkiye İnsan 

Hakları Kurumu Kanunu ile kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel 

kişiliğidir. Ankara merkezli olan kurum, Başbakanlıkla ilişkilidir. 

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, insan haklarının tanınması,korunması ve 

uygulanması amacıyla kendisine gelen şikayetler üzerine ya da re’sen ihlal 

iddialarını incelemek, araştırmak, soruşturmak ve sonuçlarını incelemekle görevlidir. 

Kurum aynı zamanda düzenli olarak ilgili yerlere haberli ya da habersiz önleyici ve 

koruyucu ziyaretler gerçekleştirebilir. Hem bu tarz ziyaretler yapması hem de 

işkence ve kötü muamele ile mücadele etmesi açısından Kurum, Avrupa İşkenceyi 

Önleme Komitesi’ne benzer. Kurum, kendi kanunu ve diğer mevzuatla Kuruma 

verilen inceleme, araştırma, ziyaret ve başvuruları inceleme görevi esnasında bir 

suçun işlendiğini öğrenmesi halinde, genel hükümlere göre işlem yapılabilmesi için 

                                                            
69 Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 152 
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gerekli gördüğünde ihbar veya şikayette bulunabilir. İnsan Hakları Kurumu’nun tek  

görevi ihlal iddialarının incelenmesi ve soruşturulması değildir, insan haklarının 

Türkiye’de geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinde 

bulunabilir, kampanyalar düzenleyebilir, tanıtım yapabilir, kısaca insan hakları 

konusunda ülkede farkındalık yaratmaya çalışır. “Herkesin, onurunun ve haklarının 

korunduğuna güven duyduğu bir Türkiye” hedefinde olan Kurum, bu doğrultuda hem 

yurt içinde hem de yurt dışında insan hakları alanında etkili aktörlerle diyalog 

halindedir. Ülkedeki kamu kurumlarına önerilerde bulunup işbirliği içinde hareket 

etmenin yanı sıra uluslararası kuruluşlarla da bilgi paylaşımında bulunur ve ortak 

çalışmalar yürütür.70 

Türkiye İnsan Hakları Kurumu ile ombudsman arasındaki benzerlik ve 

farklara bakacak olursak; öncelikle Kurumun ombudsmana en yakın özelliği Kuruma 

başvuru sürecinin basit, masrafsız ve kolay olmasıdır. Kuruma insan hakları 

ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi telefonla 

(yalnızca bilgilendirme), şahsen, posta yoluyla ya da faksla başvurabilir. Her iki 

kurumun da kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler üzerinde 

bağlayıcı karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca her iki kurum da kendilerine 

gelen başvuruları inceleme sürecinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve 

belge isteme, ilgililerden sözlü ya da yazılı bilgi almaya yetkilidir. Tüm bu özellikleri 

gözönüne alındığında ombudsmana oldukça yakın bir kurum olduğu söylenebilir. 

Ancak İnsan Hakları Kurumu’nu ombudsmandan ayıran önemli bir fark vardır, o da 

İnsan Hakları Kurumu’nun üyelerinin göreve getiriliş şeklidir. Ombudsmandan farklı 

olarak Kurumun üyeleri Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Yükseköğrenim Kurumu 

ve Türkiye Barolar Birliği tarafından farklı sayılarda seçilen üyelerden oluşur. Üye 

seçiminde siyasi kanatların rol alması, genelde tarafsızlık bağlamında hoş 

karşılanmamaktadır. İki kurum arasındaki bir diğer fark da ombudsman en genel 

tabirle idarenin kötü yönetimi karşısında kişilerin haklarını korumakla görevliyken, 

İnsan Hakları Kurumu’nun görev yelpazesi daha dardır, Kurum insan hakları ihlaline 

odaklanmıştır. Bu nedenle aralarında oldukça çok benzerlik olmasına rağmen, İnsan 

Hakları Kurumu ombudsman ile bir tutulamaz. 

 
                                                            

70 http://www.tihk.gov.tr/tr/kurumsal/misyon-vizyon (E.T. 26.09.14) 



36 
 

2.2. TÜRKİYE’DE OMBUDSMAN ARAYIŞLARI 

Yukarıda incelenen başlıklarda görüldüğü üzere ombudsmana benzetilen kurumların 

aksayan yönleri ve ombudsmana ikame edilememeleri nedeniyle hem akademik 

çevrelerden hem de yönetimin kendisinden ombudsmanlığın Türkiye’nin özgün 

koşullarına uyarlanması yönünde çeşitli çalışmalar ve öneriler gelmiştir. 

Ombudsmanlığın Türkiye’de uygulanması ile ilgili akademik çevrelerden ve 

yönetimden gelen somut çalışma ve önerilerden bazıları aşağıdaki başlıklarda 

incelenmiştir. 

 

2.2.1. Akademik Çalışmalarda Ombudsman Önerileri 

Akademik dünyanın bir ülkenin yönetsel yapısına ve halkın sorunlarına, şikayetlerine 

kayıtsız kalması beklenmeyecek bir durumdur. Çünkü bir ülkenin beyni sanıldığının 

aksine idare değil hiçbir icrai düzenleme yapamasa da akademik dünyadır. Öyle 

anlar olur ki yönetimin farkında bile olmadığı sorunlar akademik çalışmalarda dile 

getirilir. Bu nedenle akademik çevrelerle ülkeyi yönetenlerin birbiriyle sıkı ilişkiler 

kurması ve her daim işbirliği içinde hareket etmesidir. Akademik çalışma yapanlara 

düşen görev, ellerinde tuttukları kalemin gücüne inanarak ülkenin dertlerine deva 

olabilecek, mevcut durumu tüm gerçekliğiyle hiçbir tarafın yandaşı olmadan 

yansıtacak çalışmalar yapmaktır. Yöneticilerin de bu çalışmalara düşünce ve ifade 

özgürlüğünün tam olarak gerçekleştiği bir ortam sağlaması ve akademik çalışmaları 

desteklemesi, her şeyden önce onlara değer vermesi gerekir.  

Yönetim ve akademik dünya ilişkisinde yaşanabilecek en büyük tehlike 

akademik düşçülükle örgütsel gerçeklik arasında uçurum olmasıdır. Çünkü böyle bir 

uçurumun varlığında yönetimler kendiliğinden habersiz planlanan modellere 

uymamakta direnirler. Bu da hem akademik çalışmanın hedefine ulaşamamasına hem 

de yönetimin aksayan yanının devamınaneden olur. Dolayısıyla akademisyenler 

ülkenin yönetimine dair bir model geliştirdiklerinde öncelikle o modelin ülkenin 

sosyo-politik yapısına, yönetsel tarihine uygun olup olmadığını değerlendirmekle 

yükümlüdür. Türkiye’de ombudsmanlığın uygulanabilirliğinde de bu durum söz 

konusudur. Bu nedenle ombudsmanlığın Türkiye’ye uyarlanmasını ele alan somut 

akademik öneri ve çalışmaları incelemek önemlidir. Türkiye ombudsmanına kavuşalı 
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henüz birkaç sene olsa da,Türk akademisyenlerinin bu kuruma olan ilgisi 1970’lere 

kadar dayanmaktadır.71 Bu çalışmada, literatürde en çok ses getiren çalışma olan 

Ankara Üniversitesi’nin Gerekçeli Anayasa Önerisi’nde yer alan Kamu Denetçileri 

Kurulu incelenecektir. Kuşkusuz yapılan çalışmalar bu öneriyle sınırlı değildir.72 

 

2.2.1.1.“Gerekçeli Anayasa Önerisi”nde  Ombudsman 

Ombudsmanla ilgili ilk önemli akademik önerilerden birine Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin öğretim üyeleri tarafından 1982 

Anayasası’na dair çalışmaların yapıldığı dönemde hazırlanan Gerekçeli Anayasa 

Önerisi’nde73 rastlarız. Bu çalışmanın 114/a ve 114/b maddeleri kamu kurumlarının 

denetimine ilişkindir ve bu denetimi sağlamak için bir Kamu Denetçileri Kurulu 

kurulmasından bahseder. 

Gerekçeli Anayasa Önerisi’nin 114/a maddesi öncelikle bütün idari 

işlemlerde gerekçe gösterilmesi ve bu işlemlere karşı başvuru yollarının belirtilmesi 

zorunluluğu getirir. Ardından kanun ile aksi öngörülmediği sürece yönetimin 

elindeki bilgi ve belgelerin halka açık olduğunu, hak arama özgürlüğünü kısıtlayacak 

nitelikte gizlilik konulamayacağını ifade ederek yönetsel içrekliğin74 önlenmesini 

hedeflemiştir. 114/b maddesinde de vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyerek 

temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesini gözetecek Kamu Denetçileri Kurulu 

kurulması önerisinde bulunulur. Çünkü öneriye göre demokratik bir devlet düzeni 

içinde herkesin, her konuda dilek ve şikayetlerini iletmesi ve bunların dikkate 

alındığını görmesi oldukça önemlidir. Böylelikle vatandaş devlet yönetimiyle 

doğrudan iletişim kurup onu denetleyebilecektir. Yönetim de bu sayede vatandaşın 

istek ve şikayetlerini öğrenecek, yanlışlarını düzeltecektir. Öneride Kamu Denetçileri 

                                                            
71Engin Saygın, “Ombudsmanı Beklerken: Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Denetçiliği Kurumu 
Kanunu İptaline Dair Gerekçeli Kararı Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt:12, Sayı 1-2, 2008, s.1045 
72Bu konuda şu çalışmalar örnek gösterilebilir: Muammer Oytan, “Ombudsman Eli ile İdarenin 
Denetimi Konusunda Kıyaslamalı Bir İnceleme”, Danıştay Dergisi, Yıl:5, Sayı 18-19, 1975; Victor 
J.Pickl, “Ombudsman ve Yönetimde Reform”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:19, Sayı 4, 1986;Tufan 
Erhürman, “Ombudsman”, Amme İdaresi Dergisi”, Cilt:31, Sayı 3, 1998. 
73Gerekçeli Anayasa Önerisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1982. 
74 Yönetsel İçreklik, belirli bilgi ve yöntemlerin halktan saklanması ve ancak çok küçük ve sınırlı bir 
kesime bu bilgilerin, yöntemlerin öğretilmesini savunan görüş ve eylem biçimi olarak 
tanımlanmaktadır. Bakınız: Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Ankara: Turhan 
Kitabevi, 2009,s.123 
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Kurulu’nun vatandaşların özgürlüklerinin gerçekleşmesini gözetmek yanında onların 

dilek ve şikayetlerinin izlenmesinde, toplanıp değerlendirilmesinde, edindiği  

deneyimler ışığında yönetime iyileştirici ve yenileştirici öneriler getiren bir kurum 

olacağı ifade edilir.75 

Kamu Denetçileri Kurulu 5 üyeden oluşacaktır, TBMM, Türkiye Barolar 

Birliği, Savcılar Yüksek Kurulu, Danıştay ve Sayıştay’ın ayrı ayrı göstereceği ikişer 

adaydan birini Cumhurbaşkanı 5 yıl süreyle kamu denetçisi olarak atayacaktır. Kurul 

her yıl ve gerekli gördüğünde TBMM’ye ve Cumhurbaşkanı’na çalışmaları hakkında 

rapor verecektir. Ayrıca bu raporlar Resmi Gazete’de yayınlanarak halkın da 

erişimine ve bilgisine sunulacaktır. 

Kamu Denetçileri Kurulu, yönetimin hesap verebilirliği ve saydamlığı 

açısından reform niteliğinde bir öneri olmasına rağmen Anayasa yapıcıları 1982 

Anayasası’nda böyle bir anayasal statülü kurul yaratmayı uygun görmemiştir. 

Ombudsman yerine tercih edilen formül Cumhurbaşkanına bağlı Devlet Denetleme 

Kurulu olmuştur. Oysa Devlet Denetleme Kurulu’nun bağımsızlık niteliğini 

taşımadığı için ombudsmanın yerini tutamayacağı ve tutamadığı zaman içinde 

anlaşılmıştır. 

 

2.2.2. Çeşitli Kuruluşların Araştırma Raporlarında Ombudsman Önerisi 

Türkiye’de yeni bir denetim mekanizmasına duyulan ihtiyaç hem kamu kuruluşları 

hem sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan çeşitli araştırma raporlarında 

gündeme getirilmiştir. Akademik çalışmalarda olduğu gibi bu araştırma raporlarında 

da ombudsman denetimi Türk kamu yönetimini iyileştirme konusunda tutunacak 

sağlam bir dal olarak görülmüştür. Bu araştırma raporlarından ilki 1988 yılında 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 

Enstitüsü’nden kamu yönetimini geliştirmek ve yeniden düzenlemek üzere, o güne 

dek yapılmış olan çalışmaların uygulamaya ne ölçüde yansıdığını araştırmak; bu 

çalışmaların ve uygulamaların eksikliklerini sorunlarını tespit etmek ve bunlarla ilgili 

alınması gereken önlemleri açıklığa kavuşturmak üzere bir yönetim araştırması 

                                                            
75 Gerekçeli Anayasa Önerisi, s.139 
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olarak istenen ve 1991yılından yayınlanan Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) 

Genel Raporu’dur. 

KAYA Genel Raporu’nda gündeme getirilen ombudsman önerisine bakacak 

olursak, öncelikle bunun yeni bir kurum oluşturma önerisi olmadığını belirtmek 

gerekir. Raporda, “Denetleme” ile ilgili getirilen “Öneriler” kısmında, 1981 yılında 

ombudsmanın yerini tutacağı inancıyla kurulmuş olan Devlet Denetleme Kurulu’nun 

bir kamu denetçisi (ombudsman) olarak işlev görmesini sağlayacak yasal 

düzenlemelere gidilmesi önerilmiştir.76 Görüldüğü gibi Rapor açıkça bir ombudsman 

önerisinde bulunmakta, bunu da yönetsel pratiklik sağlamak için kamu yönetiminde 

yerleşmiş bir kurumun yasal dönüşümü şeklinde gerçekleşmesi şeklinde 

öngörmektedir. Ancak bu öneri doğrultusunda herhangi bir düzenlemeye gidilmemiş, 

dolayısıyla bu öneri de yerini bulamamıştır. 

Türkiye’de ombudsmanlığın uygulanamasına dair getirilen önerilerden biri de 

1997’de Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından “Ombudsman 

(Kamu Hakemi) Kurumu İncelemesi: Devlette Bir Toplam Kalite Mekanizması 

Örneği” başlıklı rapordur. Rapor, öncelikle Türk kamu yönetiminde ombudsman 

işlevine yakın bir çok denetim mekanizmasının bulunduğunu ancak bunların 

verimsiz işlediklerini ve vatandaşlar tarafından şikayette bulunmaya gerek 

duyulmayacak kadar etkisiz gördüklerini belirtir.77 Bu nedenle yeni bir denetim 

mekanizması olarak dünyadaki başarılı uygulamalarından yola çıkarak 

ombudsmanlığı önerir. Bu doğrultuda Türkiye'de ombudsman kurumu için bir tasarı 

süreci başlatılması gerektiğini ifade eder. İlk adım olarak tüm iddia sahiplerinin 

biraraya geleceği Arama Konferansı, ardından ombudsmanın yaratılmasında 

çalışacak bir Proje Grubu kurulması önerilir. Rapor, kamu yönetimindeki 

usulsüzlüklerin ve adaletsizliklerin, verimsizliklerin ombudsmanlığın kurulmasıyla 

birden bıçak gibi kesilmesinin mümkün olmadığını çünkü ombudsmanın elinde 

sihirli bir değneğin olmadığının altını çizerek gerçekçi bir yaklaşımda bulunur. 

Ombudsmanlık önerisinde bulunan bir diğer rapor da Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’ne aittir. “Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de 
                                                            

76TODAİE, Kamu Yönetimi Araştırması Genel Raporu,  Ankara: TODAİE Yayını, Yayın No:238, 
1991, s.43 
77TÜSİAD, Ombudsman (Kamu Hakemi) Kurumu İncelemesi: Devlette Bir Toplam Kalite 
Mekanizması Örneği,  İstanbul: TÜSİAD Yayınları, Yayın No: T/97-206, 1997,s. 29 
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Yönetimin Yeniden Yapılandırılması”78 başlıklı raporda Türkiye’de yönetimin kötü 

işleyişine karşı vatandaşların korunması için bir kamu denetçisi (ombudsman) 

kurumunun oluşturulması önerilmiştir. Getirilen öneriye göre ombudsmanın 

tarafsızlığının sağlanması için bulunan formül Cumhurbaşkanı tarafından göreve 

getirilmesidir. Ayrıca, Türkiye’nin nüfus ve alan olarak büyüklüğü dikkate 

alındığında, kamu denetçisi kurumunun belli bölgelerde şubeler açması, yerel 

yönetimler için ayrı bir örgütlenmeye gidilmesi, kurum içi uzmanlaşmaya gidilmesi 

ve kurum oluşturulduktan sonra Devlet Denetleme Kurulu ve TBMM Dilekçe 

Komisyonu’nun kaldırılmasının düşünülmesinin gerektiği raporda yer almaktadır.79 

Sonuç olarak; kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli 

raporlarda Türkiye’de kamu yönetiminin kötü işleyişine çare olabilecek, 

vatandaşların haklarını bu işleyişin zararları karşısında koruyacak bir denetim 

mekanizması olarak Ombudsman defalarca önerilmiş ancak tüm bu öneriler yetkili 

organlar tarafından dikkate alınmamıştır. 

 

2.2.3. Kalkınma Raporlarında Ombudsman Önerileri 

Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete yol 

gösterir bir niteliğe sahip Kalkınma Planları, ombudsmanlığın Türkiye’de 

uygulanmasına yönelik önerilerin getirildiği diğer çalışmalardır. Kalkınma 

Planları’nda ombudsmanlığa yer verilmesini diğer çalışmalardan daha önemli kılan, 

bu planların devletin resmi politikasını yönlendirmesidir. 

Ombudsmanlığa ilk olarak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1979-

1983) yer verilmiştir. Planın “Adalet Hizmetleri” bölümünün “İlkeler ve Politikalar” 

başlığı altında uyuşmazlıkları mahkeme önüne gelmeden çözümleyecek etkilerle 

donatılacak bir “Devlet Avukatlığı Kurumu”oluşturulması önerilmiştir.80 Ancak bu 

kurumun oluşturulması yetkililer tarafından gündeme alınmamıştır, öyle ki Beşinci 

ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planları’nda bu kurum kendine yer dahi 

bulamamıştır.1996-2000 yılları arasında uygulanan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 

                                                            
78TOBB, Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yönetimin Yeniden Yapılandırılması, 
Ankara: TOBB Yayını, Yayın No: Genel 358, 2000,s. 138-141 
79 Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı,s. 157 
80 DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), Ankara: DPT Yayınları, 1979, s. 484 
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Planı’nda “Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi ve Kamu Kesiminde 

Ücret Adaletinin Sağlanması” bölümünde “Amaç, İlkeler ve Politikalar” başlığı 

altında yönetim-birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir 

şekilde çözümü amacıyla; yargının katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve zaman alıcı 

işlemesi gerçeği karşısında, yönetimi yargı dışında denetleyen ama yönetime de bağlı 

olmayan bir denetim sistemi ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmış olan ve Avrupa 

Birliğinin kendi bünyesinde ve üye ülkelerin çoğunda da bulunan, halkın 

şikayetleriyle ilgilenen bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sisteminin Türkiye’de de 

kurulması önerilmiştir.81 Bu kez Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kullanılan 

kavram olan Devlet Avukatlığı yerine Kamu Denetçisi kavramının kullanılmasında o 

dönemlere kadar akademik çalışmaların ve araştırma raporlarının ombudsmanı 

“Kamu Denetçisi” olarak Türkçeleştirmeyi tercih etmesinin katkısı olabilir. Böyle bir 

denetim mekanizmasına Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planları’nda yer 

verilmemişken, ombudsmanın yeniden Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 

ortaya çıkması 1995 yılında gerçekleşen Gümrük Birliği’nin Avrupa Birliği’ne 

üyelik konusunda yarattığı heyecanın devlet politikalarına bir tezahürü olarak 

görülebilir. 

Ombudsmanlık önerisi getiren son kalkınma planı Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı (2001-2005) olmuştur. Plan, “Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin 

Arttırılması” bölümünde “Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler” başlığı altında  

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na oldukça benzer bir anlatımla kamu yönetimi-

vatandaş ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde çözümü 

amacıyla, halkın şikayetleriyle ilgili konularda, yönetimi denetleyen ama yönetime 

bağlı olmayan bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sistemi önerir.82 Bu çerçevede, 

gerekli altyapının oluşturulmasına ve sistemin istisnasız tüm idari işlem ve eylemleri 

kapsamasına önem verileceğini de belirtir. Kuşkusuz kurulacak ombudsmanlığın tüm 

idari işlem ve eylemlerini denetlemekte yetkili olması kurumun saygınlığını 

arttıracak, elini oldukça güçlendirecek bir gelişme olurdu, ancak  bu kalkınma planı 

döneminde de Türkiye’de ombudsmanlığın kurulması mümkün olmamıştır.  

                                                            
81DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Ankara: DPT Yayınları, 1996, s. 119 
82DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı 
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Bu tezin yazıldığı tarihi de içinde barındıran, üstelik Türkiye’nin Kamu 

Denetçiliği Kurumu adıyla ombudsmanına kavuştuğu dönemi kapsayan Dokuzuncu 

Beş Yıllık  Kalkınma Planı’nda ombudsman önerisi getilmese83 de Dokuzuncu 

Kalkınma Planı’na dair Özel İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanan “Kamuda İyi 

Yönetişim” adlı raporda ombudsmana yer verilmiştir.84 

 

2.2.4. Kanun Tasarılarında Ombudsman Önerileri 

Türk kamu yönetimini ombudsmanla tanıştırma gayretleri akademik çalışmalarla, 

araştırma raporlarıyla ve Kalkınma Plan ve Programları ile sınırlı kalmamıştır. 

Kanun yapıcılar da ülkede ombudsman denetimini hayata geçirmek için çeşitli kanun 

tasarıları hazırlamıştır. Bunlardan önemli bir tanesi Adalet Bakanlığı bünyesinde 

oluşturulan Ombudsman Yasa Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyonu’nun 12 

Ağustos 1998 yılında hazırladığı Yurttaş Sözcülüğü Kanun Tasarısı’dır.85 Tasarıya 

göre Yurttaş Sözcüsü 7 yıllık bir süre için meclisin üçte iki çoğunluğu ile 

seçilecektir. Sözcünün seçiminde Yargıtay, Danıştay, Türkiye Barolar Birliği, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Yükseköğrenim Kurulu aday göstermeye 

yetkilidir.  

Yurttaş Sözcülüğü Kanun Tasarısı, henüz yasalaşmadan üzerinde bazı önemli 

değişiklikler yapılarak, Eylül 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca “Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanun Tasarısı” kabul edilmiş ve Ekim 2000 tarihinde de TBMM’ye 

gönderilmiştir.86 Yurttaş Sözcülüğü tasarısının üzerinde yapılan önemli değişikliklere 

bakacak olursak; öncelikle Yurttaş Sözcülüğü kamu denetçiliğine dönüştürülmüştür. 

Sözcünün 7 yıl için seçimi öngörülürken kamu denetçisinin görev süresi 5 yıl olarak 

belirlenmiştir.Ayrıca Başdenetçi ve denetçilerin seçiminde aday gösterme yetkisi 

TBMM Dilekçe Komisyonu ile milletvekillerine verilmiştir. Ne var ki Kamu 

                                                            
83Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ombudsmanlık önerisi getirilmese de uyuşmazlıkların 
hızlı, basit, az giderle ve etkin bir biçimde çözülmesini sağlamak ve bunun sonucu olarak yargı 
organlarının iş yükünü azaltmak amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının hukuk sistemimizde 
etkin bir biçimde yer alması sağlama amacı belirlenmiştir. Bknz.  DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı, 
Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 2007. 
84 DPT, Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara: Devlet  Planlama Teşkilatı, 
2007, s. 37 
85Aslı Yağmurlu, “Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Kamu Denetçiliği”, Amme İdaresi Dergisi, 
Cilt: 42, Sayı 1, 2009, s. 96 
86 Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 160 



43 
 

Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı ilgili komisyonlarda çeşitli nedenlerle 

görüşülememiştir.87 

Ombudsmanlıkla ilgili bir diğer yasal gelişme de merkezi yönetim ile yerel 

yönetimler arasındaki görev, yetki ve sorumlulukların dağılımını büyük ölçüde 

yeniden düzenleyen 2004 tarihli 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun’dur. Kanunun öncelikli amacı, katılımcı, saydam, 

hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir kamu yönetiminin 

oluşturulmasıdır. 5227 sayılı Kanun’da uzun yıllardır kurulması yönünde çalışmalar 

yapılan ombudsmanlık yerel yönetimler bazında “Mahalli İdareler Halk Denetçiliği” 

adı altında öngörülmüştür. Kanunun 42. maddesinde mahalli idareler haklı 

denetçisinin seçimi, görev ve yetkileri, halk denetçisine başvuru yolları ile ilgili 

genel düzenlemelere yer verilmiştir. Kanunda yer alan bu düzenlemeler tezin 

ilerleyen bölümlerinde detaylıca inceleneceği için burada Mahalli İdareler Halk 

Denetçisi’ne yönelik düzenlemelerin, 5227 sayılı Kanunun 3 Ağustos 2004’te 

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayınca yürürlüğe girmediğini belirtmekle 

yetinilecektir. 

Türkiye’nin ombudsmanlığa yönelik yasal çabaları 28 Eylül 2006 tarihinde 

TBMM’de kabul edilen ve 13 Ekim 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yasalaşan “5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” ile devam etmiştir.Kanun 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nu TBMM’ye bağlı kılmış, başdenetçi ve denetçilerin 

göreve getirilmesinde de görevden alınmasında da meclisi yetkilendirmiştir. Ancak 

bu Kanun da dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 

onaylanmamış ve ardından Anayasa Mahkemesi’nin iptali ile karşılaşmıştır. 

Kanunun Cumhurbaşkanı’nın reddine ve Anayasa Mahkemesi’nin iptaline gerekçe 

olan hükümlerden bazıları şu şekilde belirtilebilir. 

 Kanunun iptaline neden olarak gösterilen ilk ve en önemli sav, Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Anayasa’nın kuvvetler ayrılığı ilkesine 

aykırı olduğudur.88 Anayasa Mahkemesi, idarenin eylem ve işlemlerinin 

incelenip araştırılmasının TBMM’nin görevve yetkileri arasında 

                                                            
87 Yağmurlu, “Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Kamu Denetçiliği”, s.96 
88 Saygın, “Ombudsmanı Beklerken: Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 
İptaline Dair Gerekçeli Kararı Üzerine Bir İnceleme”, s. 1062 
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sayılmadığını belirtip, yasama organına bağlı, idarenin işleyişini 

denetleyecek bir kurum öngörülmesinin anayasal değişiklik gerektirdiğine 

hükmetmiştir.Cumhurbaşkanı’nın görüşü de bu yöndedir. 

 İkinci olarak; Anayasa Mahkemesi’ne göre TBMM’nin Kamu Denetçisi ve 

denetçi seçimi ile Anayasada kendisine verilmiş bir yetkisi yoktur. 

Kaynağını Anayasadan almayan böyle bir yetki kanun ile elde edilmesi 

mümkün değildir. 

 Üçüncü olarak; Kanun’un Kamu Denetçiliği Kurumu’na 9.maddede 

idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını inceleme 

yetkisi vermesini değerlendiren Anayasa Mahkemesi yargı denetimi 

dışında tutulan işlem, karar ve emirlerin, kanun ile Kamu Denetçiliği 

Kurumu’nun görev kapsamına alınmasını anayasal kuralların özüne ters 

bulmuştur.89 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı bir bakıma bu kurumun anayasal bir 

statüye kavuşmasının yolunuaçmıştır. Anayasadan kaynaklanan sorunu aşabilmek 

için 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulananayasa değişikliği paketinde 

ombudsman  kurumuna da yer verilmiştir.90 Halk oylaması sonucunda Anayasa’nın 

74.maddesinde değişiklik yapılarak kamu denetçiliği anayasal bir statüye 

kavuşturularak kurumun oluşturulmasındaki en büyük engel de ortadan kaldırılmıştır. 

Görüldüğü gibi Türkiye’de ombudsmanlığın kurulması oldukça zorlu 

süreçlerden geçmiştir. Bu yolda gösterilen çabalar en nihayetinde 14 Haziran 

2012’de 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Mecliste kabul edilmesi 

ve 29 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanması sonucunda Türkiye 

kamu yönetiminin ombudsmanına kavuşması ile son bulmuştur. 

 

2.3.KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 

Türkiye’de uzun uğraşlar sonucunda ombudsmanlık Kamu Denetçiliği Kurumu adı 

altında hayat bulmuştur. Bu başlık altında 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu 

                                                            
89 A.g.m., s. 1060 
90Mehmet Aktel , Uysal Kerman ve diğerleri, “Türkiye İçin Yeni Bir Denetim Modeli: Kamu 
Denetçiliği (Ombudsman)”,  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler  EnstitüsüDergisi, Yıl:5, 
Sayı 9, 2013, s. 27 



45 
 

Kanunu ile kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet 

mekanizması olarak  öngörülen Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görev, yetki ve 

işleyişine yer verilecektir. Bu doğrultuda kuruma ilişkin mevzuat incelemesine 

Anayasa’dan başlamak yerinde olacaktır. 

2010 yılında yapılan halk oylamasıyla hükümlerinde değişikliğe gidilen 

Anayasa’nın 74. maddesi “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma 

hakkı” başlığını taşır. Bu madde Kamu Denetçiliği Kurumu’na dair anayasal 

çerçevenin çizildiği maddedir. Bu maddeye göre, herkes kamu denetçisine başvurma 

hakkına sahiptir. “Herkes” ibaresi ombudsmana başvuru hakkına sahip olanların 

Türkiye vatandaşları ile sınırlı olmadığı anlamına gelir. Öyleyse ülkede yaşayan 

yabancılar da idare tarafından ihlal edilen hak ve özgürlüklerinin korunması için 

kamu denetçisine başvurabilecektir. Aynı maddede Türkiye ombudsmanının yani 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun TBMM’ye bağlı olarak kurulduğu, Kamu Baş 

Denetçisi seçiminde tek yetkilinin Meclis olduğu yer alır. Buna göre Kamu Baş 

Denetçisi TBMM tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye 

tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt 

çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en 

çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy 

alan aday seçilmiş olur. Kamu Baş Denetçisi için öngörülen seçim usulü, Meclis 

Başkanı’nın seçimiyle aynıdır. Dünyadaki diğer ombudsman örnekleri ile Türkiye’yi 

karşılaştıracak olursak, bu noktada Türkiye’nin Danimarka, Almanya, Finlandiya ve 

İsveç gibi modelleri takip edip ombudsmanın meclis tarafından görevlendirilmesini 

uygun bulduğu söylenebilir. Bu uygulama ile Türkiye dünyada en çok tercih edilen 

görevlendirme usulünü kabul etmiştir.  

Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük 

haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenmiştir.Denetçilere ilişkin tüm 

düzenlemelerin detaylarına değinmenin çalışmanın bütünlüğünü bozacağından 

endişelenildiği için burada sadece Kamu Denetçileri’nin de TBMM İnsan Hakları 

Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından 

seçildiğini Kamu Denetçiliği Kurumunun, her takvim yılı sonunda yürütülen 

faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak bu Karma Komisyona 



46 
 

sunduğunu belirtmekle yetinilecektir.91 Burada yukarıdaki bölümlerde anlatıldığı 

üzere bu iki komisyonun ombudsman denetimine benzetilen kurumlar olduğunu 

hatırlamak gerekir. 

 

2.3.1. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Görevleri 

Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete 

uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere 

kurulmuştur. Kurum, inceleme ve araştırma yaparken idarenin, ölçülülük, yetkinin 

kötüyekullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik, 

savunma hakkı, bilgi edinme hakkı, kararların gerekçeli olması ve makul sürede 

verilmesi, karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi, kişisel verilerin korunması 

gibi iyi yönetim ilkelerine uygun hareket edip etmediğini gözetmekle görevlidir. 

Dolayısıyla Türkiye için uygulanan ombudsman modelinin idarenin haksız 

uygulamaları karşısında kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak ile kötü yönetimin 

önlenmesi şeklinde iki temel göreve sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görevlerini yerine getirirken bağımsız ve 

tarafsız hareket etmesi kurumun teşkilat kanunu ve uygulama yönetmeliğindeki 

hükümlerle teminat altına alınmak istenmiştir. Buna göre Başdenetçi ve denetçiler 

görevlerini yerine getirirken hiçbir makam, organ ya da kişiden emir, talimat ve 

tavsiye almaz. Görüldüğü gibi yargı mensuplarına sağlanan bu koruyucu zırh Kamu 

denetçilerine de sağlanmıştır. 6328 sayılı Kanunun 12. maddesi Başdenetçi ve 

denetçilerin tarafsızlık ilkesine uygun hareket etmek zorunda olduğuna hükmettikten 

sonra 30. maddesi bu doğrultuda Başdenetçi ve denetçilere görevlerini yerine 

getirirken ırk, dil, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep ayrımı yapmayı yasaklar. 

Aynı maddede getirilen yasaklar bununla sınırlı değildir. Başdenetçi ve denetçiler 

kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın 

hısımlarının şikayetlerini inceleyemezler. Görevleri süresince resmi ya da özel hiç bir 

görev alamazlar, siyasi parti üyesi olmazlar ve ticaretle uğraşamazlar.  

                                                            
91 Karma Komisyon, bu raporu ara verme ve tatil dönemleri hariç olmak üzere iki ay içinde görüşüp 
kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
sunulmak üzere bir rapor hazırlar ve bunu da meclis Genel Başkanlığı’na gönderir. 
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Kurumun görev kapsamının daha net  anlaşılması için, kurumun görev 

alanına giren ve girmeyen işlemlerin, kurumun görevi kapsamında olan ve olmayan 

idarelerin de bilinmesi gerekir.Hem Anayasa’da hem de Kurum’a ait kanun ve 

uygulama yönetmeliğinde Kamu Denetçiliği Kurumu’nun idarenin işlem, eylem ve 

davranışlarından kaynaklanan şikayetleri incelemekle görevli olduğuna hükmedilir. 

Bilindiği üzere, idari işlemler, hazırlık işlemi niteliğinde olmayan, hukuki sonuç 

doğurmaya yönelik kamu gücü ve ayrıcalıkları ile donatılmış tek yanlı irade 

açıklamalarıdır. Bu irade açıklamalarının idare adına irade açıklamaya yetkili kişiler 

tarafından yapılması gerekir. İdari eylemler ise ya idari bir işlemin uygulanması ya 

da hiç bir hukuki işleme dayanmadan, doğrudan doğruya yapılan eylemler biçiminde 

kendini göstermektedir.92 İdari eylemleri herhangi bir kamu görevlisi yapabilir, bu 

konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmez. Öyleyse herhangi bir işlemin ve 

eylemin Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet konusu yapılabilmesi için bu işlem ve 

eylemin kamu gücü ve ayrıcalıkları ile donatılmış olması gerekir.  

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’in kurumun görevlerini anlatan 4. maddesine göre 

Kurum, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 

kurumlarının, yerel yönetimlerin, yerel yönetimlere bağlı idarelerin, yerel yönetim 

birliklerinin, döner sermayeli kuruluşların, kanunlarla kurulan fonların, kamu tüzel 

kişiliğini haiz kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin, sermayesinin %50’sinden 

fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerin, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kamunun ortak, sürekli ve kamusal bir 

ihtiyacını karşılayan ve idari düzenleme, denetim ve gözetim altında kamu hizmeti 

yürüten özel hukuk tüzel kişilerinin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarına ilişkin şikayetleri inceler, araştırır ve önerilerde bulunur. Görüldüğü 

gibi Kurum’un görev alanına giren idari işlem ve eylemlerin ait olabileceği idareler 

oldukça geniş bir yelpazede yer alır. Öyle ki işlemin bir kamu tüzel kişisinden çıkmış 

olması şart değildir, kamu gücü ve ayrıcalıklarıyla donatılmış işlem bir özel hukuk 

tüzel kişisine ait olsa da Kurum’un denetim yetkisine girmektedir. Kamu 

hizmetlerinin sunum şeklinde meydana gelen değüşmeler sonucu idari sözleşmeler 

yoluyla kamu hizmeti sunan özel hukuk tüzel kişilerinin bu hizmetler kapsamıyla 

                                                            
92 Yüce ve Beyce, Kamu Denetçiliği Hukuku, s. 58. 
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sınırlı kalmak şartıyla tesis ettikleri işlem ve eylemler de Kamu Dnetçiliği 

Kurumu’nun denetimine tabidir.93 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görev alanına girmeyen işlemler de 

mevcuttur. Bunların başında Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemlerve re’sen 

imzaladığı karar ve emirler gelir. Bu kategoriye giren işlemlerden ne anlaşılması 

gerektiği özellikle anayasa hukukçularının gündemini sürekli meşgul eden bir 

konudur. Genel kabul gören anlayışa göre, Cumhurbaşkanı’nın karşı imzaya tabi 

olmadan yaptığı işlemleri tek başına yaptığı işlemler olarak kabul etmek gerekir.94 

Cumhurbaşkanı’nın re’sen imzaladığı karar ve emirler ise, cumhurbaşkanının 

iradesinin başka makam ve organlarca sınırlandırılmadığı işlemlerdir.95 Bu işlemlerin 

içeriğini, anayasal ve yasal çerçeve içinde, Cumhurbaşkanı serbestçe belirleyebilir. 

Anayasanın Cumhurbaşkanının sorumluluk hallerinin anlatıldığı 105. maddesinin 

ikinci fıkrasında, Yargı Yolu başlıklı 125. maddesinin ikinci fıkrasında ve 2577 sayılı 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinin son fıkrasında Cumhurbaşkanının 

tek başına yaptığı işlemlerin yargı denetimi dışında olduğuna hükmedilir. Doğaldır ki 

yargının dahi denetleme yetkisinin olmadığı bu işlemlerin ombudsman denetimine 

açık olması beklenemez. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görev alanı dışında olan bir diğer işlem 

kategorisini de yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler oluşturur. Anayasa 

yasama yetkisinin TBMM’ye ait olduğunu belirtmekle beraber bu yetkinin ne demek 

olduğuna yer vermemiştir. Yasama yetkisinin kapsamında kanun koymak, 

değiştirmek ve kaldırmak, Bakanlar Kurulu ve Bakanları denetlemek, uluslararası 

anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, para basılmasına karar vermek gibi 

yetkiler bulunur. Yasama yetkisini devletin diğer fonksiyonlarından ayıran özellikleri 

genel, asli ve devredilmez olmasıdır. Anayasa yargısı haricinde yasama organının 

işlemlerinin denetlenememesi kuvvetler ayrılığı prensibinin bir gereğidir. Bu 

doğrultuda bu işlemler ombudsman denetiminin de dışına bırakılmıştır. 

                                                            
93Yüce ve Beyce, Kamu Denetçiliği Hukuku, s. 59 
94Karşı-imza, devlet başkanının yazılı bir işleminde devlet başkanının imzasının altına, bu işlemden 
kaynaklanan sorumluluğun üstlenilmesi amacıyla başbakan veya ilgili bakanın veya her ikisinin attığı 
imzadır. Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa: 
Ekin Yayınları, 2001, s. 235 
95Ali Ulusoy, “Cumhurbaşkanı’nın Tek Başına Yaptığı İşlemler ve Yargısal Denetimi Sorunu”, 
Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 66, Sayı 3, 2008, s. 15 
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Türkiye’de ombudsmanlığın görev alanına girmeyen bir diğer kategori de 

yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlardır. Anayasanın 9. maddesi yargı 

yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına hükmeder. 

Yargı yetkisinin kullanımı sadece verilen yargı kararlarını değil, aynı zamanda 

yargının işleyişine ilişkin diğer süreçleri de ifade eden bir kavramdır.96 Yargının 

hesap verebilirliğinin ve  şeffaflığının giderek daha fazla sorgulandığı bu dönemlerde 

Finlandiya, Rusya gibi çeşitli ülkelerde yargıyı denetleme konusunda yetkili kılınan 

ombudsmanların varlığına hatta Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaleti 

gibi çeşitli yerlerde yargı denetimi konusunda uzmanlaşmaya gidilerek yargı 

ombudsmanlarının oluşturulduğuna tanıklık ederiz. Türkiye’de ise kabul gören 

uygulama yargının yine yargının içindeki denetim mekanizmaları tarafından 

denetlenmesidir. Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararların Kamu Denetçiliği 

Kurumu’nun görev alanının dışında bırakılması da bu anlayışın ürünü olarak 

görülebilir. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesi yargı organlarında görülmekte olan veya 

yargı organlarınca karara bağlanmış olan uyuşmazlıklar hakkında da Kuruma yapılan 

şikayetlerin incelenemeyeceğine hükmeder.97 

Kamu Denetçiliği Kurumu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sırf askeri nitelikteki 

faaliyetlerinden kaynaklanan şikayetleri de incelemede yetkili değildir. Ek olarak 

Yönetmelik, sebebi,  konusu ve tarafları aynı olup incelenmekte olan veya daha önce 

Kurum tarafından sonuçlandırılan şikayetler hakkında yeniden yapılan başvurular ile 

belli bir konuyu içermeyen şikayetlerin incelenmeyeceğine hükmeder. Son olarak, 

Kamu Denetçiliği Kurumu’na idari işlem ve eylemler hakkında başvurulabilmesi için 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda sayılan idari başvuru yollarının da 

tüketilmiş olması gerekir. Bu yollar tüketilmediyse Kamu Denetçiliği Kurumu 

başvuruyu ilgili idareye gönderir. Telafisi güç veya imkansız zararın doğması 

ihtimali hali saklıdır. 

 

                                                            
96Serdar Gülener, “Ombudsman-Yargı İlişkileri ve Yargı Ombudsmanlığı Sistemi: Karşılaştırmalı Bir 
İnceleme”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt: 8, Sayı 1, 2013, s. 21 
97Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik, Madde 5, http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/711KAMU-DENETCILIGI-
KURUMU-KANUNUNUN-UYGULANMASINA-ILISKIN-USUL-VE-ESASLAR-HAKKINDA-
YONETMELIK.docx (E.T.27.09.14) 
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2.3.2. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru Süreci 

İdarenin eylem ve işlemlerinden menfaati ihlal edilen fiil ehliyetine sahip gerçek ve 

tüzel kişiler Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet başvurusunda bulunabilir. Menfaat 

ihlali kesin bir tanıma sahip olmadığı için Kamu Denetçiliği Kurumu kendisine gelen 

şikayet başvurularını incelerken her bir olayın somut özelliklerini göz önünde 

bulundurmak zorundadır. Menfaat ihlaline ilişkin olarak literatürde ve Danıştay 

içtihatlarında üzerinde uzlaşılan bir takım özellikler vardır. Buna göre menfaatin 

güncel, kişisel ve meşru olması gerekir.98 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesi şikayetin 

insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, çocuk hakları ve kamuyu 

ilgilendiren genel konulara yönelik olması halinde menfaat ihlali aranmayacağına 

hükmeder. Bu noktada Yönetmeliği düzenleyen yetkili makamların madde 

hükmünde insan haklarını saydıktan sonra onun içinde yer alan kadın hakları, çocuk 

hakları gibi hakları yinelemesi Kurum’un çalışmalarında bu haklar üzerinde 

gösterdiği hassasiyetin bir yansıması olarak görülebilir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurular doğrudan Kuruma ya da Kurumun 

gerekli gördüğü yerlerde açtığı bürolarına elden, posta veya faksla ücretsiz olarak 

yapılabilir. Ayrıca Kuruma e-posta ve Kurumun sitesinde yer alan elektronik başvuru 

sistemi aracılığıyla da başvurulabilir. Ek olarak illerde valilikler ve ilçelerde 

kaymakamlıklar aracılığıyla da Kuruma başvuru mümkündür. Görüldüğü gibi 

Türkiye’de ombudsmana erişim oldukça kolaydır, üstelik karmaşık ve bürokrasiye 

boğulmuş bir başvuru süreci de yoktur. Başvuru süresine bakacak olursak; şikayet 

başvuruları, Kurum’un görev alanına giren işlem ve eylemlerin gerçekleştiği ya da 

öğrenildiği tarihten ya da işlemin tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır.İdari 

yargıda dava açma süresi içinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan şikayet 

başvurusu işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur.99 

 

                                                            
98Örnek olarak Danıştay Altıncı Dairesi’nin, 21.11.2003 günlü, E:2003/1950, K:2003/6117 sayılı 
kararı incelenebilir. Kararda iptal davası açılabilmesi için de gerekli olan menfaat ihlalinin kişisel, 
meşru, güncel bir menfaatin bulunması halinde gerçekleşeceğine hükmedilmektedir. 
99Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik, Madde 17, http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/711KAMU-DENETCILIGI-
KURUMU-KANUNUNUN-UYGULANMASINA-ILISKIN-USUL-VE-ESASLAR-HAKKINDA-
YONETMELIK.docx (E.T. 27.09.2014)   
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2.3.3. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Yetkileri ve Başvuru Sonucu 

Verebileceği Kararlar 

Kamu Denetçiliği Kurumu’na gelen başvurular Başdenetçi, denetçi veya 

görevlendirilecek uzman ve uzman yardımcıları tarafından incelenir ve araştırılır. Bu 

süreçte Başdenetçi veya denetçi ilgili idarelerden her türlü bilgi ve belgeyi talep 

edebilir. Ayrıca Başdenetçi ve denetçiler bilirkişi görevlendirmeye, tanık ya da ilgili 

kişileri dinlemeye de yetkilidir.100 

Kendisine gelen şikayetlerle ilgili yaptığı incelemeler ve araştırmalar 

sonucunda Kurum, “tavsiye kararı”, “ret kararı” veya “karar verilmesine yer 

olmadığı kararı” verebilir. Tavsiye kararları, ombudsmanın (Kamu Denetçisi) 

incelediği şikayetler sonucunda idarenin haksız bir uygulamasını tespit ederse yani 

şikayeti yerinde bulursa verdiği kararlardır. Kurum kanununun uygulanmasına ilişkin 

yönetmeliğin 32. maddesi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verebileceği tavsiye 

kararlarını şu şekilde sıralar: 

 İdareden hatalı davrandığının kabulü istenebilir. 

 İdarenin işlem ve eyleminin neden olduğu zararın tazmini talep edilir. 

 Eğer ombudsman yapısal bir sorun tespit etmişse bunun tekrarını önlemek 

için uygulamanın düzeltilmesini ister, bu da yeterli olmazsa  mevzuat 

değişikliği önerir. 

 Şikayet konusunun çözümü için işlem yapılmasını veya eylemde 

bulunulmasını ister. Şikayet bir idari işlemden kaynaklanıyorsa o idari 

işlemin geri alınmasını, kaldırılmasını, değiştirilmesini veya düzeltilmesini 

talep edebilir. 

 Kamu denetçiliği ayrıca şikayet konusu ile ilgili tedbir alınmasını ya da 

uzlaşmaya gidilmesini de tavsiye edebilir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu eğer kendisine yapılan şikayetin yerinde 

olmadığını tespit ederse ret kararı verir. Şikayetçinin başvurusundan vazgeçmesi, 

gerçek kişi ise ölümü, tüzel kişi ise  tüzel kişiliğinin sonlanması, Kamu Denetçiliği 

                                                            
100Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik, Madde 25, http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/711KAMU-DENETCILIGI-
KURUMU-KANUNUNUN-UYGULANMASINA-ILISKIN-USUL-VE-ESASLAR-HAKKINDA-
YONETMELIK.docx (E.T. 27.09.2014)   
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henüz kararını vermemişken idarenin söz konusu talebi yerine getirmesi ya da 

şikayetçinin Kamu Denetçiliğine başvurduktan sonra başvuru sonucunu beklemeden 

yargıya başvurması durumlarında ise karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvurunun en geç altı ay içinde 

sonuçlandırılması gerekir. Sürenin bu şekilde sınırlandırılmış olması, ombudsman 

denetimini yargı denetiminden öne geçiren bir özelliktir. Kişiler idari yargıda bazen 

yıllar sürebilen davaların sonucunu beklemek yerine Kamu Denetçiliği Kurumu’na 

başvurarak idarenin haksız uygulamasının, kişinin hak ve özgürlüğünün ihlal 

edildiğinin tespitini sağlayabilir. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yapacağı bu tespitin 

herhangi bir yaptırımı olmasa da kamu vicdanını rahatlatabilecek bir adım olabilir. 

2012 yılından beri yönetim sistemimizde yer alan Kamu Denetçiliği 

Kurumu’nun dünyadaki başarılı ombudsman örneklerinin arasında yer alması için 

zamana ihtiyacı vardır. Henüz oldukça yeni olan bu denetim mekanizmasının Türk 

kamu yönetiminde karşılaşılan tüm aksaklıkları ve sorunları birkaç sihirli sözcükle 

bir anda ortadan kaldırabileceğini beklemek hayalperestlik olur. Bu nedenle 

Kurum’un performansına ilişkin tespitler yapmak için henüz erkendir. Üstelik Kamu 

Denetçisi Mehmet Elkatmış’ın 2013 yılı Faaliyet Raporu’na ilişkin Komisyon’a 

yaptığı sunumun alt satırlarına dikkat edecek olursak, Kurum’un çeşitli sıkıntılar 

yaşadığı rahatlıkla söyleyebiliriz.101 Öyle ki sunumda Kurumun bağlayıcı karar 

alamadığı ve doğrudan müdahale yetkisinden yoksun olduğu için faaliyetlerini yerine 

getirirken zorlandığını, ayrıca Kurumun personeline sağladığı imkanların ve 

kariyerin kısıtlı olması nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumu bünyesinde görev yapan 

60 uzmandan 10 uzmanın Kurumdan ayrılarak nakil öncesi görev yaptığı kurumlara 

döndüğü görmekteyiz. Dolayısıyla, Türkiye’de ombudsmanlığın kuruluş sancıları 

hala devam etmektedir.  

Son olarak, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2013 yılı Faaliyet Raporunda yer 

verilen bilgileri incelemek yukarıda temel özellikleri ve işleyişi verilen Türkiye’de 

ombudsman denetiminin uygulamada nasıl gerçekleştirdiğini görmek açısından 

faydalı olacaktır. 

                                                            
101http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=69 adresinden 
Tutanak Dergisi’nde yer alan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2013 Yıllık Faaliyet Raporu’nun 
görüşmelerine ulaşılabilir. (E.T. 01.03.2014) 
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Tablo 2.1: Kuruma Yapılan Şikayetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımı 

Başvuru Şekli Sayı Yüzde 

Faks 211 2,8 

Elden 365 4,8 

Posta 2136 28,0 

E-başvuru 4356 57,0 

E-posta 570 7,5 

TOPLAM 7638 100,0 

Kaynak: 2013 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Faaliyet Raporu, s.39 

Tablo 2.1’de görüldüğü gibi Kuruma 31 Aralık 2013 tarihinden itibariyle 

toplamda 7638 şikayet başvurusu yapılmış ve bu başvuruların yarısından çoğu 

Kurumun internet sitesinde yer alan elektronik başvuru sistemi aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. 7638 şikayet başvurusunun konularına göre dağılımı ise şöyledir: 

Tablo 2.2: Şikayet Başvurularının Konularına Göre Dağılımı 

Şikayet Konusu veya Alanı Sayı Yüzde 
Kamu Personel Rejimi 2142 28,0 
Eğitim-Öğretim, Gençlik ve Spor 1203 15,8 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 888 11,6 
Ekonomi, Maliye ve Vergi 784 10,3 
Adalet, Milli Savunma ve Güvenlik 455 6,0 
Ulaşturma, Basın ve İletişim 271 3,5 
İnsan Hakları 263 3,4 
Mülkiyet Hakkı 239 3,1 
Orman, Su, Çevre ve Şehircilik 198 2,6 
Enerji, Sanayi, Gümrük ve Ticaret 166 2,2 
Sağlık 158 2,1 
Engelli Hakları 87 1,1 
Sosyal Hizmetler  46 0,6 
Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı Hakları 37 0,5 
Kadın ve Çocuk Hakları 32 0,4 
Bilim-Sanat, Kültür ve Turizm 32 0,4 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 28 0,4 
Ailenin Korunması 13 0,2 
Mahalli idarelerce yürütülen hizmetler 455 6,0 
Diğer Konu ve Alanlar 141 1,8 
TOPLAM 7638 100,0 

Kaynak: 2013 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Faaliyet Raporu, s. 40 
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Tablo 2.2’de Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvuruların önemli bir kısmının 

kamu personel rejimine ilişkindir. Kurum her ne kadar yerel yönetimlerin 

hizmetlerine ilişkin şikayet başvurularını incelemeye 29 Mart 2014 tarihinden sonra 

başlasa da Kuruma  2013 yılında bu konuda %6 ‘lık bir oranda başvuru yapılması da 

dikkat çekicidir. Bu oran tezin konusu olan yerel yönetim ombudsmanlığına 

Türkiye’de duyulan ihtiyacı da gösterir. Öyle ki yerel yönetimlerin hizmetlerine 

ilişkin şikayet başvurularının oranı adalet, milli savunma ve güvenlik alanlarında 

gelen şikayet oranlarıyla aynıyken, insan haklarına ilişkin %3.4 başvuru oranından 

yüksektir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu, kendisine gelen 7638 başvurunun 6097 tanesini 

sonuçlandırmıştır. Tablo 2.3’te bu sonuçlanan kararların türleri gösterilemektedir. 

Tablo 2.3: Karar Türlerinin Dağılımı 

Karar Türleri Sayı Yüzde 
Gönderme Kararı 2155 37 
İncelenemezlik Kararı 2240 35 
Başvurunun Geçersiz Sayılması 329 5,9 
Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar 307 5,3 
Birleştirme Kararı 522 7,1 
Mahalli İdarelere İlişkin Başvurular 432 7,9 
Tavsiye Kararı 64 1 
Ret Kararı 36 0,6 
Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı 11 0,2 
TOPLAM 6097 100 

Kaynak: 2013 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Faaliyet Raporu, s. 53 

Tabloda görüldüğü gibi Kuruma gelen başvurular yüzde 37’lik bir oranda “gönderme 

kararı” ile sonuçlanmıştır. Gönderme kararı idari başvuru yolları tüketilmeden 

Kuruma başvuru yapıldığında verilen karardır. Buna göre önceki başlıklarda 

değinildiği gibi Kurum bu başvuruyu ilgili idareye gönderir. Gönderme kararını 

yüzde 35’lik bir oranla “incelenmezlik kararı” takip etmektedir. İncelenemezlik 

kararı, Kurumun; belli bir konuyu içermeyen, Kurumun görev alanına girmeyen, 

yargı organlarında görülmekte olan ya da daha önce yargı organlarınca karara 

bağlanmış olan, başvuru dilekçesinde kanunda gösterilen zorunlu unsurlar 
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bulunmayan, sebebi konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce Kurum tarafından 

sonuçlandırılan konulara ilişkin başvurular için verilen karardır.102 

Görüldüğü gibi Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvuruların yarısından 

çoğu henüz inceleme aşamasına geçememiştir. Şüphesiz bunun arkasında yatan en  

önemli neden Kurumun görev alanının halk nezdinde yeteri kadar anlaşılamamış 

olmasıdır. Öyle ki 6097 başvurudan ancak 112 tanesinde inceleme ve araştırma 

sonucunda şikayetin yerinde olduğu kanaatine varılarak “ret”, “tavsiye” ve “kısmen 

ret kısmen kabul” kararları verimiştir. 

                                                            
1022013 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Faaliyet Raporu, s.52. 
http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/pdf/faaliyet_rap.pdf (E.T. 27.09.2014) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN DENETİMİ 

 

2.1.TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER  

Üniter bir devlet olan Türkiye’de yönetim, merkezden ve yerinden yönetim 

esaslarına göre gerçekleştirilir. Kamu hizmetlerinin başkent adı verilen tek bir 

merkezde belirlenip uygulamaya konulmasını ifade eden merkezden yönetim, ister 

üniter olsun ister federal olsun tüm devlet yapılarında uygulanan bir ilkedir.  

Merkezden yönetimde var olan tek kamu tüzel kişisi devlettir. Merkezden yönetimde 

başketteki yetkililerden oluşan örgütlenme başkent (merkez) teşkilatı, merkezde 

belirlenen kamu hizmetlerinin tüm ülkede uygulanmasını sağlamak için başkent 

dışında gerçekleştirilen ve görevlileri merkez tarafından atanan örgütlenme ise taşra 

teşkilatı olarak adlandırılır. Her iki teşkilat da devlet tüzel kişiliğinin içindedir. Taşra 

teşkilatı hiyerarşi bağıyla merkeze bağlı olduğu için başkentteki yetkililerin emir ve 

talimatlarıyla hareket eder. Böylelikle güçlü bir devlet yönetimi sağlayan merkezden 

yönetim ilkesi sayesinde kamu hizmetleri ülke çapında yeknesak bir şekilde sunulur. 

Merkezden yönetimin bir diğer olumlu yanı da kamu hizmetlerinin 

sunulmasında tasarruf sağlamasıdır. Ülkedeki tüm beşeri ve ekonomik kaynaklar 

merkezde toplandığı için, merkez teşkilatı bu kaynakları en verimli ve en rasyonel 

biçimde kamu hizmetlerine aktarabilir. Ancak tüm yetkilerin merkezde toplanmış 

olması, taşra teşkilatındaki görevlileri tek başlarına hareket etme kabiliyetinden 

büyük ölçüde yoksun kılar. Taşradaki görevliler hemen her konuda merkeze 

danışmak ve merkezden gelen cevap doğrultusunda hareket etmek ister. Bu da 

gereksiz bir işlem ve yazışma bürokrasisinin ortaya çıkmasına neden olur. Böylece 

kamu hizmetlerinin sunulmasında gecikme yaşanır. Merkez teşkilatı taşradaki 

görevlileri aracılığıyla  yerel ihtiyaçları tespit etmeye ve bu tespitler yönünde politika 

geliştirmeye çalışır. Ancak taşra teşkilatındaki görevliler merkeze hiyerarşik bağla 

bağlı oldukları ve merkez tarafından görevlendirildikleri için yerelin ihtiyaçlarını ve 

isteklerini dile getirmek yerine merkeze hoş görünmeyi ve bu yüzden merkezin 
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politikaları yerelle uyuşmasa bile onları desteklemeyi tercih edebilirler. Ayrıca yereli 

ilgilendiren kararların merkez tarafından alınıyor olması yerel halkın yönetimine 

katılımını engellediği için demokratik ilkelere uygun olmadığı noktasında da 

eleştiriler vardır. 

Çok küçük ülkeler dışında kalan ülkeler göz önüne alındığında tüm kamu 

hizmetlerinin tek elden yürütülmesinin mümkün olmadığını kabul etmek gerekir. Bu 

da devlet tüzel kişiliği dışında yerelde örgütlenen ayrı bir yönetimi zorunlu kılar. 

Hangi tür ihtiyaçların yerel nitelik taşıdığı, hangilerinin merkezin sunacağı ölçüde 

milli nitelikte olduğu o ülkenin sosyal yapısına, yönetsel geçmişine göre değişebilir. 

Bu da merkezi yönetimle yerinden yönetimler arasında yetki ve görev dağılımını 

belirler.  

Yerinden yönetim103 belli bir hizmete ilişkin olarak hizmet yönünden  

yerinden yönetim ya da belli bir yöreye özgü olarak yer yönünden yerinden yönetim 

olarak uygulanır. Bu başlıkta incelenecek olan yer yönünden yerinden yönetimdir. 

En büyük gelişimini feodal düzenin yıkılışı ile yaşayan ve bugün giderek önem 

kazanan yerelleşme akımı ile yeni dünya düzeninin önemli aktörleri olma yolunda 

ilerleyen yerel yönetimler insanların bir toplum içinde yaşamalarıyla ortaya çıkan 

müşterek ihtiyaçların karşılanması zorunluluğunun bir ürünüdür. Devlet tüzel 

kişiliğinin dışında bir tüzel kişiliğe ve ayrı bir bütçeye sahip olan yerel yönetimler 

ülkede halkın yönetime katılımını sağlayan en güçlü demokrasi aracıdır. Yerel halkın 

ihtiyaçlarının yerelde örgütlenmiş bir teşkilat tarafından karşılanması aynı zamanda 

merkezden yönetim sisteminde yaşanan gecikmelerin ve gereksiz bürokrasinin 

azalmasını sağlar. Yerel halkın seçimiyle görev başına gelen yöneticiler, yerelin 

ihtiyaçlarına merkezin atamasıyla görevlendirilenlere kıyasla daha duyarlı davranır, 

üstelik o yörenin ihtiyaçlarını tespit etmekte daha başarılıdırlar. Ancak tüm bu 

faydalarına rağmen yerel yönetimler çoğu zaman partizanca ve popülist 

uygulamaların merkezi haline gelmeye çok yakındır. Bu ülke bütünlüğünü tehdit 

etmeye dahi varabilir. Bir diğer sakınca da yerel yönetimlerin sunacağı hizmetlerin 

ülkenin az gelişmiş yöreleri ile daha çok gelişmiş yörelerinde farklılık 

gösterebilmesidir. Son olarak ayrı bir malvarlığı ve bütçeye sahip olan yerel 

                                                            
103Burada konu edilen federal devlet yapılarında görülen belirli ölçüde yasama ve yargı yetkilerine 
sahip siyasi yerinden yönetim değil,  idari yerinden yönetimdir. 
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yönetimlerin mali denetiminde yaşanan güçlükleri yerel yönetimlerin sakıncalarına 

eklemek gerekir. 

Olumlu ve olumsuz yanları ile incelediğimiz merkezden yönetimin ve 

yerinden yönetimin Türkiye’dekigörünümüne bakacak olursak;ülkemizde başkent 

teşkilatı Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve kamu hizmetlerinin niteliğine göre 

sunumunu sağlamak için uzmanlaşmış Bakanlıklar ile Danıştay, Sayıştay, Yüksek 

Askeri Şura gibi başkent teşkilatına yardımcı kuruluşlardan oluşur. Anayasanın 126. 

maddesine göre merkezi idare coğrafya durumuna, ekonomik koşullara ve kamu 

hizmetinin ihtiyaçlarına göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. 

Anayasada yer almayan diğer kademeli bölümler ilçe ve bucaktır. İlde vali, ilçede 

kaymakam ve bucakta bucak müdürü merkezin taşradaki temsilcileridir.İllerin 

yönetimi önemli bir anayasal ilke olan yetki genişliğine dayanır. Yetki genişliği 

merkezden yönetimin sakıncalarını gidermek için geliştirilmiş bir hukuki araçtır. 

Yetki genişliği ile merkezi idarenin taşradaki yetkililerine merkeze danışmadan 

merkez adına karar alma yetkisi verilir. Türk kamu yönetiminde yetki genişliği 

Anayasa’nın 126. maddesinin ikinci fıkrasına göre sadece illerde dolayısıyla sadece 

vali tarafından kullanılabilir. Bu yetkiyi kullanan vali merkezi idarenin yürütmeyi 

üstlendiği bir hizmeti, hizmetin giderleri merkezi idare bütçesinden karşılanmak 

suretiyle, yerelde yürütür. 

Yerel yönetimler ise Anayasa’nın 127. maddesinde düzenlenir. Anayasa’ya 

göre il özel idareleri, belediyeler ve köyden oluşan yerel yönetimlerin kuruluş 

amacını Anayasa il, belediye ve köy halkının ihtiyaçlarını karşılamak olarak 

belirlemiş ve karar organlarının kanunla belirlenen seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulacağına hükmetmiştir.Anayasada 127. maddede yer alan düzenlemeye göre, 

yerel yönetimlerin seçimleri 5 yılda bir yapılır, ancak milletvekilleri genel seçimleri 

veya ara seçimlerinden önceki ve sonraki 1 yıl içinde yapılacak yerel seçimler, 

milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Seçmenlerin kanunla 

belirlenecek olması yıllardır eleştirilen ve şüpheyle yaklaşılan bir noktadır. Çünkü 

kanunla belirlenen seçmenler yerel halk dışında başka herhangi bir grup olarak da 

belirlenebilir. Örneğin bu seçmen grubu sadece erkeklerden oluşabilir ya da Bakanlar 

Kurulu üyeleri kanunla seçmen olarak gösterilebilir. Anayasa’da yeni düzenlemelere 

imkan veren bir diğer hüküm de büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim 
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biçimlerinin öngörülebileceğine dair aynı maddede yer alan hükümdür. Bu hüküm 

büyükşehir belediyelerinin Türkiye’de yerel yönetim birimi olarak kurulmasına 

imkan vermiştir.  

Yerel yönetimlerin toplumsal, ekonomik ve diğer nedenlerle kamu yararı 

gözeterek aralarında birlik kurmaları mümkündür. Bu birliklerin kurulabilmesi için 

Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması zorunludur. İçişleri Bakanlığı’nın 2012 yılı 

Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu verilerine göre 2012 yılında ülkede mevcut 

olan yerel yönetim birliği sayısı 1411’dir.104 

Anayasa’da yerel yönetimlere ilişkin çok önemli bir ilke yer alır, o da idari 

vesayettir. Genel ekonomik ve toplumsal kalkınma amaçlarıyla yerel ihtiyaçlar 

arasında uyum sağlamak, yerel yönetimlere tanınmış yetkilerin ülke bütünlüğünü 

bozacak şekilde  kullanılmasına engel olmak, yerel yönetimlerin yasalarla 

kendilerine verilmiş görevleri ihmal etmesini engellemek için merkezi yönetimin 

yerel yönetimlerin organları, görevlileri ve işlemleri üzerinde gerçekleştirdiği 

denetime idari vesayet denetimi denir. İdari vesayet,yerinden yönetimin sakıncalarını 

engellemek için geliştirilmiş, idarenin bütünlüğünü sağlamaya yönelik hukuki bir 

araçtır. Aynı zamanda merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu 

denetim yetkisini ifade eder. En belirgin özellikleri hiyerarşik denetimin aksine iki 

ayrı tüzel kişilik arasında gerçekleşmesi ve istisnai olmasıdır. Bu nedenle yerel 

yönetimlerin hangi işlemlerinin veya organlarının idari vesayet denetimine tabi 

olduğu kanunda açıkça gösterilmek zorundadır. Bu şartların mevcut olduğu bir 

durumda gerçekleşecek idari vesayet denetiminde vesayet makamı, vesayete tabi 

olan yerel yönetimin işlemleri üzerinde hukuka uygunluk ve yerindelik denetimi 

gerçekleştirir. Organlar üzerinde gerçekleşen denetim ise genellikle bu organ ve 

görevlilerin geçici olarak görevden uzaklaştırılması şeklinde gerçekleşir, ancak bu da 

kanunda çok sıkı kurallara bağlanmıştır. 

Sonuç olarak; Türkiye merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarını 

birlikte uygulayarak her iki sistemin sakıncalarını bir diğeriyle telafi etmekte, hem 

Türk yönetim tarihinde gelenekselleşmiş beklenti olan güçlü merkezi yönetimi 

sağlamakta hem de yerelin önem kazandığı yeni dünya düzenine uygun şekilde yerel 
                                                            

104http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2012MAHALLIIDARELERGENELFAALIYETRAPORU.p
df  adresinden rapora erişim mümkündür. (E.T  18.02.2014) 
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yönetimleri güçlendirerek ve özerkliğini koruyarak demokratik ilkelere uygun 

hareket etmektedir. Türkiye’deki merkezi idare ayrı bir çalışmanın konusu olmayı 

hak etmekteyken, bu çalışma için oldukça önemli olan yerel yönetimleri daha 

yakından tanımak yerinde olacaktır. 

2.1.1. İl Özel İdaresi 

İl özel idaresi, başlangıcı 19. yüzyıla kadar götürülebilecek eski bir yerel yönetim 

türüdür. 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayat Nizamnamesi105 Osmanlı 

İmparatorluğu’nda taşra teşkilatında önemli değişiklikler yapmış, vilayetlerde 

Vilayet Umumi Meclisleri (İl Özel İdaresi) ve Vilayet İdare Meclisleri (İl Genel 

İdaresi) ayrımını taşra teşkilatına ilk kez getirmiştir. Vilayet İdare Meclisleri  

çoğunlukla merkezi hükümete bağlı üyelerden oluşan, yürütme yetkisine sahip 

devamlı bir organdı.Vilayet Umumi Meclisi ise sadece yerel temsilcilerden 

oluşuyordu ve yerel halkın istek ve şikayetlerini vilayetin yöneticilerine iletmekle 

görevliydi, yılda bir kez toplanan bir nevi danışma organıydı. Bu meclis, 1913 

yılında mülki sistemin parçası olmaktan çıkarılıp “il özel idaresi”nin meclisi haline 

getirilmiştir.106 Türk yönetim tarihinde illerde görülen ikili yapının kökeni işte bu 

düzenlemelerdir. 1913 yılında getirilen  düzenleme olan İdare-i Umumiye-i Vilayat 

Kanun-u Muvakkati yıllar içinde değişiklikler geçirse de 2005 yılında kaldırılıp 

yerine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu getirilmiştir. 

İl özel idaresi, ilin kurulmasına ilişkin kanunla kurulan, görev alanı il sınırları 

olan ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliğini kaybeden bir yerel yönetim örgütüdür. İl 

özel idaresi, yerel halkın ortak ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri halka en yakın 

yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunmak için kurulmuştur. İl özel idaresi yerel 

düzeyde olmak şartıyla il sınırları içinde bayındırlık, iskan, tarım, sanayi ve ticaret, 

çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarına ilişkin hizmetleri; imar, yol, su, kanalizasyon, 

katı atık, çevre, ağaçlandırma, park ve bahçe, acil yardım ve kurtarma, orman 

köylerinin desteklenmesi gibi hizmetleri ise belediye sınırları dışında yapmakla 

görevlidir. Ek olarak, 5302 sayılı Kanuna göre Bakanlıklar ve diğer merkezi idare 

kuruluşlarının; devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, enerji nakil hattı, sağlık, 
                                                            

105Bu nizamname ile ilgili daha detaylı bir çalışma için şu makale incelenebilir: Mustafa Gençoğlu, 
“1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma”, 
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı 2, 2011, s. 29-50 
106Birgül Ayman Güler, Türkiye’nin Yönetimi: Yapı, Ankara: İmge Yayınevi, 2009, s. 285 
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eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere 

ilişkin yatırımları ile Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına 

girendiğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel 

idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirmeleri de mümkündür. 

En üst hiyerarşik amiri vali olan il özel idareleri üstlendiği görevleri yerine 

getirmek için 5302 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca şu gibi yetkilere sahiptir: 

 İl özel idaresi, kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmek için 

her türlü faaliyette bulunabilir. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerine 

ilişkin olarak kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları verir ve bunların 

denetimini yapar. 

 Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, 

tahakkuk ve tahsilini yapar. 

 Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz mal alıp satabilir, 

kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde ayni hak tesis edebilir. 

 İl özel idaresi bir kamu tüzel kişisi olduğu için yönetmelik çıkarmak, yasak 

koymak ve bunu uygulamak, ceza kesmek yetkilerine sahiptir. 

İl özel idaresinin organları vali, il genel meclisi ve il encümeni olarak 

sıralanabilir.107 Vali, il özel idaresinin yürütme organı ve başıdır. Karar organı ise 

ildeki seçmenler tarafından seçilen üyelerden oluşan il genel meclisidir. İl encümeni 

de valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri 

arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki 

üyeden oluşan il özel idaresinin karar ve yürütme organıdır.108 

Son olarak il özel idaresi ile ilgili değinilmesi gereken önemli bir nokta daha 

vardır, o da 12 Kasım 2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi 

ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’dur. 6360 sayılı Kanun 30 Mart 2014 Yerel 

Seçimleri’nden sonra  uygulanmak üzere mevcut ve kanunla kurulan büyükşehir 

belediyelerindeki il özel idarelerinin tüzel kişiliğine son verilmiştir. Bu düzenleme 

literatürde Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle oldukça eleştirilmiştir. Örneğin 
                                                            

107 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Madde 3/b.  
108Bu organların görevlerinin detaylıca incelenmesi ayrı bir çalışmayı hak ettiği için bu başlıkta bu 
kadar bilgi vermekle yetinilecektir. 
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Gözler, il özel idaresinin Türkiye’de anayasal bir temeli olduğunu bu nedenle ilgili 

illerde il özel idarelerinin kaldırılmasının kanunla değil ancak anayasal bir 

değişiklikle mümkün olduğunu savunur.109 

 

2.1.2. Belediye 

Önceleri çeşitli vakıf ve esnaf teşkilatları aracılığıyla yerine getirilen belediye 

hizmetlerinin özel bir teşkilat tarafından modern anlamda yerine getirilmesi 1854 

yılında bir nizamname ile ilk kez İstanbul Şehremaneti adıyla gerçekleşmiştir. 

Kurulan bu belediye teşkilatının başında merkezi hükümet tarafından görevlendirilen 

bir yüksek memur vardı. Ayrıca, ileri gelen memurlardan ve esnaf temsilcilerinden 

oluşan, daha çok danışma görevi gören bir Şehremaneti Meclisi de vardı. İstanbul 

Şehrameneti’nin ardından İstanbul’un 14 belediye bölgesine ayrılması yönünde 

girişimler oldu. 16 Ocak 1858 tarihli resmi Tebliğ ile azınlıkların yoğun olduğu 

Beyoğlu ve Galata pilot bölge seçilerek (beledi hizmetleri bildikleri ve binaların bu 

semtlerde daha düzenli olması sebebiyle) burada “Altıncı Daire-i Belediye” adıyla 

fiilen ilk belediye kurularak Bab-ı Aliye bağlanmıştır.110 Cumhuriyet döneminde 

gerçekleşen ilk belediye düzenlemesi ise 1930 tarihli 1580 sayılı Belediye 

Kanunu’dur. 1580 sayılı Kanun yıllar içinde değişiklikler geçirse de 2005 yılında 

5393 sayılı Belediye Kanunu’na kadar yürürlükte kalmıştır.  

5393 sayılı Kanunun 4. maddesine göre bir beldede belediye kurulması için 

gereken nüfus 5.000 ve üzeridir. İl ve ilçe merkezlerinde ise belediye kurulması 

kanunen zorunludur. İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma 

alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha 

yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulması mümkün değildir. Belediyenin 

kurulması ile ilgili bir düzenleme de köylerin veya muhtelif köy kısımlarının 

birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek 

yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve 

                                                            
109Kemal Gözler, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve 
Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Haline Dönüştürülmesi 
Anayasamıza Uygun mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Şubat 2013, s.37-82 
110İrfan Paçacı, “Türk Kamu Yönetiminde Yerel Demokrasinin Problemleri”, İdare Hukuku ve İlimleri 
Dergisi, Sayı 1-3, 1991, s.328. Makaleye online olarak erişim adresi: 
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuihid/article/download/1023002512/1023002106. 
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nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekliliğine dair düzenlemedir.  

Kanunda bir köyün ya da birkaç köyün birleşerek belediye kurmasına ilişkin hüküm 

şöyledir: 

Madde 4/ 4-5-6 : Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı 
veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî 
idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek 
görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, 
onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını 
alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir.İşlem dosyası valinin görüşüyle 
birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştayın görüşü alınarak müşterek 
kararname ile o yerde belediye kurulur. 

Son olarak, yeni iskan nedeniyle belediye oluşumu da mümkündür, bu durumda o 

yerleşim yerinin nüfusu 5.000 ve üzerinde olmalıdır. İçişleri Bakanlığının önerisi 

üzerine müşterek kararnameyle bu şartları sağlayan yerleşim yerlerinde belediye 

kurulabilir. 

Kanunun 3. maddesine göre belde sakinlerinin yerel ve ortak nitelikteki 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olan belediye;belediye 

başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni şeklinde üç organdan oluşur. 

Belediye başkanı, belediyenin yürütme organı ve başıdır, beş yılda bir yapılan yerel 

seçimlerle göreve gelir.Belediyenin karar organı ise belediye meclisidir, belediye 

meclisi kanunda gösterilen şekilde halkoyuyla seçilmiş üyelerden oluşur. 

Belediyenin bir diğer organı olan belediye encümeni, belediyenin karar 

organlarından ikincisi olmakla birlikte, danışma organı niteliği de vardır.111 Belediye 

encümeni iki tür üyeden oluşması açısından dikkat çekicidir. İlk tür üyeler seçimle 

gelen üyelerdir, bu üyeler belediye meclisi tarafından kendi içinden gizli oyla seçilir. 

İkinci tür üyeler ise seçilmiş değil kamu görevlisi niteliğindeki üyelerdir. 5393 sayılı 

Kanun’un belediye encümeninin oluşumunu açıklayan hükmü şöyledir: 

Madde 33/1 : 

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye 
meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç 
üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri 
arasındanbir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, 

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından 
bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye 

                                                            
111Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi, 2009, s. 260 



64 
 

başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere 
beş kişiden oluşur. 

 

Genel olarak belediye organlarının görevlerine kısaca değinecek olursak,  

belediye meclisi belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri ve belediye başkanı 

tarafından hazırlanan bütçeyi kabul etmek, belediyenin borçlanmasına karar vermek, 

belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak gibi 

görevlere sahiptir. Belediye başkanının en temel görevi ise belediye teşkilatını sevk 

ve idare etmektir. Buna ek olarak belde halkının huzur ve güvenliğini sağlamak için 

gereken tedbirleri almak, belediye meclisine ve encümene başkanlık etmek ve 

bunların aldığı kararları uygulamak, davalı veya davacı olarak belediyeyi yargı 

önünde temsil etmek gibi görevleri vardır.112 Belediye encümeni de belediye adına 

kamulaştırma kararları almak ve uygulamak, kanunlarda öngörülen cezaları vermek, 

stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabını inceleyip belediye 

meclisine görüş bildirmek gibi görevlerden sorumludur.113 

Belediyenin bir yerel yönetim birimi olarak görevlerine bakacak 

olduğumuzda, belediyenin başlıca görevleri arasında ulaşım, kanalizasyon, imar gibi 

yerele ait altyapı hizmetlerini gerçekleştirmek, yerelde görev yapan özel kolluk olan 

zabıta,acil yardım, yangın söndürme hizmetlerini sunmak, kent içi trafiği 

düzenlemek, sosyal hizmet ve yardım, evlendirme hizmetlerini yerine getirmek, 

vergi, resim, harç ve katılma payı gibi belediye gelirlerini toplamak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak gibi görevleri bulunur. Kanuna göre, belediyeler 

hangi hizmetlerin önce yerine getirileceğini ekonomik durumlarına ve hizmetin 

ivediliğine göre belirler. İl özel idarelerinde olduğu gibi belediyelerin de hizmetlerini 

yerine getirirken yerel halka en yakın yeri ve en uygun yöntemi gözetmesi gerekir. 

6360 sayılıKanun,belediyelere ilişkin de önemli değişiklikler getirmiştir. Bu 

değişikliklerin hepsini incelemek mümkün olmasa da bazılarına yer vermek uygun 

olacaktır. Bu değişikliklerin başında İstanbul ve Kocaeli hariç olmak üzere  

büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan belde belediyelerinin tüzel kişiliğine son 

verilmesi gelir. Bu belde belediyeleri belde ismiyle tek mahalle halinde bağlı 

                                                            
112 5393 sayılı Belediye Kanunu, Madde 38. 
113 5393 sayılı Belediye Kanunu, Madde 34. 
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bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Ek olarak büyükşehir belediyesi içinde 

kalan ilçe belediyelerinin sınırları da ilçe mülki sınırları olarak değiştirilmiştir. 

Nüfusu 2.000'in altında olan belediyelerin tüzel kişilikleri de 30 Mart 2014 tarihli 

yerel seçimden itibarengeçerli olmak üzere kaldırılmıştır ve bu belediyeler köye 

dönüştürülmüştür. Bu değişikliklerin de Anayasaya aykırı olduğu yönünde eleştiriler 

mevcuttur.114 

Sonuç olarak, hemen her ülkede hizmet veren belediyelerin hayat buldukları 

ülkenin siyasal ve sosyal yapısına, yönetim tarihine göre farklı görevler üstlenip 

farklı yetkilere sahip olduğu söylenebilir. Türkiye’deki belediye sistemine de ülkenin 

siyasal ve sosyal yapısının, yönetsel geleneklerinin bir yansıması olarak bakmak 

gerekir. İl özel idarelerine kıyasla belediyelerin halkın yönetime katılmasına daha 

fazla olanak tanıyor olması, belediyelerin demokrasi eğitimi veren ve vatandaşlık 

hatta daha ötesi hemşehrilik bilinci kazandıran birimler olarak algılanmasını sağlar. 

Belediyelerin varlığı aynı zamanda merkezi yönetimin sakıncalarını da bertaraf eder. 

 

2.1.3. Büyükşehir Belediyesi 

Türkiye’nin hızlı kentleşme sürecinden geçmesi, bu kentleşme sürecinin düzensiz ve 

plansız yerleşimlere yol açması dolayısıyla denetim dışında kalan alan sayısının 

artması ve bu yeni düzenin küçük büyük tüm yerel yönetimler arasında sıkı bir iş 

birliğini gerektirmesi büyük şehirler için yeni bir yerel yönetim biçimi öngörülmesini 

zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda yıllar içinde çeşitli düzenlemeler yapılsa da en 

önemli gelişme 1982 Anayasası’nın 127. maddesine “Büyük yerleşim yerleri için özel 

yönetim biçimleri getirilebilir” hükmünün konulmasıdır. Bu büyük şehirlerde yeni 

bir yönetim biçimine duyulan ihtiyacın anayasal düzeyde kabulüdür. Anayasal bu 

kabulden sonra önce 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 

Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile belediye sınırları içinde birden fazla ilçenin 

olduğu yerlerde büyükşehir yönetimlerinin kurulması mümkün kılındı, ardından 195 

sayılı Kanun Hükmünde Karaname ile büyükşehir yönetiminin esasları düzenledi, bu 

düzenlemeler sonucunda İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyükşehir belediyeleri 

                                                            
114Eleştiriler için bakınız: Gözler, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel 
İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Haline 
Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun mudur?”, s. 6-7 
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oluşturuldu. 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname aynı yıl yani 1984 yılında 3030 

sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun olarak yasalaştı. 3030 

sayılı Kanun 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kabul edilene 

kadar yürürlükte kaldı. Bu kanunda 2012 yılında 6360 sayılı Kanun ile bazı 

değişiklikler yapılsa da Kanun hala yürürlüktedir. 

Büyükşehir belediyesi, idari ve mali özerkliğe sahip,sınırları içerisindeki ilçe 

belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayamakla sorumlu olan, kanunlarla 

kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan, karar 

organı tıpkı diğer yerel yönetimler gibi seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan bir 

kamu tüzel kişisidir.2012 yılında yapılan değişiklikten sonra tüm büyükşehir 

belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiştir. Bir yerde büyükşehir 

belediyesinin kurulabilmesi için o ilin toplam nüfusunun 750.000’den fazla olması  

ve bu düzenlemenin kanunla yapılması gerekir.115 Bu şartlara sahip illerde kanunla 

kurulan büyükşehir belediyesi yerel ve ortak nitelikte bir çok görevi yerine getirmeyi 

üstlenmiştir. 5216 sayılı Kanun’un 7. maddesi büyükşehir belediyelerinin görevlerini 

liste halinde 22 maddede saymıştır. Bu görevlerden bazıları şunlardır: 

 İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik 

planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak 

bütçesini hazırlamak. 

 Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak 

hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak 

değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya 

değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek. 

 Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki 

işyerlerine, büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda 

işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. 

 Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; 

ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu 

sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis 

                                                            
1152012 Değişikliği ile Büyükşehir Belediyeleri’nin kurulmasında “fiziksel yerleşim durumları ve 
ekonomik gelişmişlik düzeyleri” kriterlerinin dikkate alınması usulü kaldırılmıştır. 
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ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman 

ve güzergâhlarını belirlemek. 

 Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta 

hizmetlerini yerine getirmek. 

Yukarıdaki maddelerde de görülebileceği gibi büyükşehir belediyesinin 

görevlerinin belediyenin görevlerine çok yakın olduğu söylenebilir. Burdan elde 

edilecek sonuç, büyükşehir belediyelerinin yeni bir yerel yönetim birimi olarak 

kurulmasında ulaşılmak istenen en önemli amacın yerel hizmetlerde bir nevi 

koordinasyon merkezi oluşturmak olduğu iddia edilebilir.Zira Keleş’e göre, her 

kamusal hizmetin en etkin ve verimli bir biçimde görülebileceği yerel yönetim 

düzeyine aktarılması gerekir, ayrıca ekonomik ve toplumsal ilişkileri yönünden 

birbirlerinden ayrılamayan merkez ve çevre belediyelerinde kamusal kent 

hizmetlerinin ayrı ayrı belediyelerce vatandaşlara sunulması hizmetin bölünmezliği 

ilkesine ters düşer, savurganca yönetime yol açar.116 

Son olarak büyükşehir belediyesinin teşkilatlanmasına bakacak olursak, burda 

da büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclisi ve büyükşehir belediye 

encümeni şeklinde üçlü bir yapı görürüz. Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir 

belediyesinin başı ve yürüme organıdır. Başkan, ilgili kanunda gösterilen esas ve 

usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan 

seçilir. Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilçe 

belediyelerin meclislerinden belli oranlarda seçilen üyelerdenoluşur. Büyükşehir 

belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki 

diğer belediyelerin başkanları da büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. 

Büyükşehir belediye encümeni ise belediyenin hem danışma hem yürütme organıdır, 

belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir 

yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim 

amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş 

üyeden oluşur. 

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun en büyük değişiklikleri Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nda gerçekleştirmiştir. Bunlardan en önemlilerine bakacak 

                                                            
116Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, s.291 
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olursak; her şeyden önce Kanun 13 ili büyükşehir yaparak büyükşehir belediyesi 

sayısını 30’a çıkarmıştır. Bazı belde belediyelerinin tüzel kişiği sona erdirilip 

büyükşehir belediyesine dahil edilmiştir. Büyükşehir belediyelerindeki ilçelerin 

mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve beldelerin tüzel kişilikleri sona erdirilmiştir. 

Önceki başlıklarda değinildiği gibi büyükşehir belediyesi olan tüm illerdekiil özel 

idareleri kaldırılmıştır. Önceden sadece İstanbul ve Kocaeli için geçerli olan 

büyükşehir belediyesinin sınırlarının il mülki sınırı olmasına dair düzenleme tüm 

büyükşehir belediyeleri için geçerli kılınmıştır. 

6360 sayılı Kanun’a ilişkin yukarıdaki başlıklarda bölüm bölüm verilen 

düzenlemelere ilişkin sayısal verileri tek bir tabloda incelemek, değişikliğin yerel 

yönetimlerdeki etkisinin büyüklüğünü görmek açısından önemlidir. 

Tablo 3.1: 6360 sayılı Kanun Sonrası Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sayısı 

 6360 sayılı Kanun 
öncesindeki sayı 

6360 sayılı Kanun sonrası 
yeni sayı 

Büyükşehir Belediyesi  16 30 
Büyükşehir İlçe 
Belediyesi 

 143 500 

İl Belediyesi 65 51 
İlçe Belediyesi 749 418 
Belde Belediyesi 1977 397 
İl Özel İdaresi  81 52  
Köy 34.293 18.201 

Kaynak:Tabloda Yer Alan Sayısal Verilerin İşlenmesinde Erkan Karaaslan’ın Türk 
Ekonomi Bankası Kobi Akademi İçin Hazırladığı  “6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir 
ve 27 İlçe Kurulması Hakkında Kanun” Adlı Sunum’da Yer Alan Karşılaştırmalı 
Genel Tablo’dan yararlanılmıştır. 
Bakınız. http://www.tebkobiakademi.com/upload/6360-Sayili-14-il-de-Buyuksehir-
ve-27-ilce-Kurulmasi-Hakkinda-Kanun.pdf ( E.T. 03.02.2014) 
 
2.1.4. Köy İdaresi 

Köy, geçimin tarımsal üretim ve hayvancılıktan sağlandığı kırsal yerleşmelerde 

görevlendirilmiş bir yerel yönetim türüdür. Köy idaresini diğer yerel yönetimlerden 

ayıran en önemli özelliği tarih içinde kendiliğinden oluşmuş olmasıdır. Ayrıca köyler 

en eski yerel yönetimlerdir. 

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren var olan köyler, ancak 

Cumhuriyet sonrası tüzel kişilik kazanmışlardır. Köy idaresine 1982 Anayasası’nın 
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127. maddesinde ismen yer verilmiştir. Ancak diğer ilgili düzenlemeler  1924 yılında 

kabul edilen 442 sayılı Köy Kanunu’nda yer alır. Köy Kanunu, köy yerleşimini, köy 

hayatını çok iyi tanıyan, köyün gereklerini bilen ve düşçülükten uzak, köy halkı için 

öğretici ve geliştirici unsurlar da barındıran bir kanundur. Bu denli yerinde ve yeterli 

bir kanun olmasından kaynaklanacak olacak ki üzerinde bazı değişiklikler yapılsa da 

90 yıldır yeni bir köy kanunu çıkarılmamıştır. Köy Kanunu’nda yer alan 

düzenlemeleri inceleyecek olduğumuzda, öncelikle Kanun 2000’den az nüfuslu 

yerlerin köy olduğuna hükmeder. 2. madde ise nüfus ölçütünü kullanmadan başka bir 

köy tanımı yapar. Maddeye göre cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta 

malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve 

tarlalarıyla birlikte bir köy oluşturular. Köye ilişkin son bir açıklama da 7. maddede 

yer alır, bu maddede köyün bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen 

mallara sahip olan ve  kanunile kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlık 

olduğu belirtilir. 

Köy idaresi tıpkı diğer yerel yönetimler gibi o yer halkının yerel ve ortak 

nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. 442 sayılı Köy Kanunu’nun 12. 

maddesine göre köy idaresinin görevleri yerine getirilmesi zorunlu olan yani mecburi 

ve köylülün isteğine bağlı olan işler olmak üzere ikiye ayrılır. Köyün mecburi işleri, 

köylülerin sağlığına, güvenliğine, eğitimine ilişkin hizmetler yürütülmesinden 

ibarettir. Buna karşılık köyün isteğe bağlı görevleri ise, daha ziyade köylülerin 

ekonomik ve sosyal kalkınma ve gelişmesini sağlamaya yönelik hizmet ve 

faaliyetlerdir.117 

Diğer yerel yönetim teşkilatlarında olduğu gibi köy idaresinde de köy 

muhtarı, köy derneği ve  köy ihtiyar meclisinden oluşan üçlü bir yapı vardır.Kanuna 

göre devletin memuru olan köy muhtarı köyün başıdır ve kanuna göre köy işlerinde 

emir vermek ve emrini yaptırtmak haklarına sahiptir. Köy muhtarının tüm işlemleri 

diğer yerel yönetimlerden farklı olarak mahallin en büyük mülki amirinin onamasına 

tabidir. Köy derneği ise köyde bulunan tüm seçmenlerin oluşturduğu bir kuruldur. 

Köy derneği köy muhtarını ve köy ihtiyar meclisi üyelerini seçer ve köyün isteğe 

bağlı işlerini mecburi iş haline getirilmesine karar verir. Son olarak köy ihtiyar 

                                                            
117Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara: İmaj Yayınevi, 2004, s.457 
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meclisi haftada en az bir kere toplanarak köyün işlerinin görüşüldüğü, üyelerinin köy 

derneği tarafından seçildiği, köy öğretmeninin ve imamın doğal üyesi olduğu bir 

yapıdır. Köy ihtiyar meclisinin seçimlerinde siyasi etkileri önlemek için adaylık 

usulü uygulanmaz. Köy ihtiyar meclisinin ve köy ihtiyar heyetinin kararları kural 

olarak vesayet denetimine tabi değildir. 118 

6360 sayılı Kanun’un getirdiği köy idaresini ilgilendiren hükümlere de 

bakacak olursak; öncelikle Büyükşehir olan illere bağlı ilçelerde yer alan köylerin 

tüzel kişiğinin kaldırıldığını, bu köylerin mahalleye dönüştürüldüğünü hatırlamak 

gerekir. Büyükşehir belediyelerinde köy sayısını azaltan böyle bir uygulamaya zıt 

olarak Kanun ile büyükşehir yapılan illerin dışında kalan 51 ilde ise nüfusu 2000’den 

az belediyeler kapatılarak köye dönüştürüldü. 

Sonuç olarak, Türkiye’de yerel yönetimlerin yapısı ve temel özellikleri 

yukarıdaki başlıklarda verildiği gibidir. Bir ülkenin yerel yönetimlerini tanımak o 

ülkenin sosyo-politik ve hatta ekonomik yapısı hakkında önemli ipuçları elde etmeyi 

sağlar. Türkiye’de yerelyönetimler için yeni bir denetim türü olan yerel yönetim 

ombudsmanlığının uygulanabilirliği hakkında söz söylemek için ülkedeki yerel 

yönetimleri tanımak yeterli değildir, bu nedenle Türkiye’de yerel yönetimlerin 

mevcut durumda nasıl denetlendiğini de incelemek gerekir. Yerel yönetimlere ilişkin 

denetim mekanizmasını incelemek yerel yönetim ombudsmanlığının bu ülkede 

uygulanmasında nasıl zayıflıklarla karşılaşıp nasıl üstünlükler elde edebileceğini 

gösterme açısından önemlidir. Bu nedenden dolayı, çalışmanın bundan sonraki 

kısmında Türkiye’de yerel yönetimlerin denetimine ilişkin hususlar kısaca ele 

alınacaktır. 

 

2.2.TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN DENETLENMESİ 

Türkiye’de yerel yönetimlerin denetiminde ve yönetime karşı vatandaşların 

şikayetlerinin değerlendirilmesinde yetkili ve görevli olacak bir yerel yönetim 

ombudsmanı oluşturmaya gerek olup olmadığının ortaya koyulabilmesi için 

                                                            
118Köy idaresinin organlarının görevlerini tek tek incelemek bu çalışmanın içeriğine uygun 
olmadığından köy muhtarı, köy derneği ve köy ihtiyar meclisi için bu kadar açıklama ile 
yetinilecektir. 
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öncelikle yerel yönetimlerin mevcut durumda etkili şekilde denetlenip 

denetlenmediğinin ve ortaya çıkan sorunların belirlenmesi önem taşımaktadır.119 

Denetim; yönetimin temel ögelerinden biridir. Yönetim Bilimi’nin 

kurucularından Fayol’a göre denetim; her şeyin, verilen emirlere ve konulmuş 

kurallara (düzene) uygun yapılıp yapılmadığının gözetimidir.120 “Ne oldu, neler 

oluyor, neler olacak” sorularına cevap arama süreci de olan denetimi Avşar, 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 kullanır.121 Özer de denetimi teftiş kavramı ile birlikte 

kullanarak kamu kurum ve kuruluşları açısından şu şekilde tanımlar122: 

Tüm devlet dairelerinde çalışan memur ve yardımcı hizmetlilerin, yasa ve 
tüzük hükümlerine göre görevlerini tam olarak terine getirip getirmediklerini, 
kanun ve tüzük hükümlerine aykırı hareket ederek memuriyet görevlerini 
yerine getirmede ihmal veya savsaklama gösterip göstermediklerini 
saptayarak, haklarında gereken yasal işlemlerin yapılması ve uygulanması 
için devlet dairelerinin teşkilat kanunlarına göre tayin olunmuş müfettiş ya da 
denetçiler ya da görevlendirilen memurlar aracılığıyla yapılan hizmetler teftiş 
ve denetim hizmetleridir. 

Sonuç olarak, denetim; örgüt tarafından belirlenmiş amaçlara ulaşmak için  

örgütün ve personelinin verimli ve etkin şekilde, mevzuata uygun olarak hareket edip 

etmediğinin örgüt bünyesindeki kişiler veya örgüt dışından kişi ve kurumlar 

tarafından tarafsız olarak tespit edilmesidir.  

Denetim, idarenin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğundan 

yerindeliğine, bütçesine, performansına kadar çeşitli konular üzerinde yapılabilir. 

Hukuka uygunluk denetimi; yönetimin işlem ve eylemlerinin kendisine anayasa, 

yasa, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla çizilen sınırlar içinde gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin denetimidir. Yerindelik denetimi ise idarenin işlem ve eyleminin 

hukuka uygunluğu ile yetinmez ve bunların yerinde olup olmadığını yani isabetli ve 

etkin olup olmadığını denetler. Performans denetiminde de kurumun 

                                                            
119Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s.135 
120Kemal Tosun, İşletme Yönetimi, İstanbul: Mars Basım Yayın ve Dağıtım Ltd. Şti., 1984, s. 
129 
121Avşar, Ombudsman; İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi, s. 6 
122Ahmet Özer, “Yerel Yönetimlerin Denetimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Çağdaş Yerel Yönetimler 
Dergisi, Cilt: 2, Sayı 4, 1993, s. 30 
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sorumluluklarını yerine getirirken kaynaklarını tutumlu, verimli ve etkin kullanıp 

kullanmadığı denetlenir ve kamuda kaynak yönetiminin kalitesini arttırmak 

hedeflenir. Son olarak mali denetim, kamu idaresinin gelir, gider ve mallarına ilişkin 

hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 

olmadığının tespit edilmesi, mali tabloların mali raporlama standartları 

doğrultusunda denetlenen kurumun mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm 

önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bir biçimde  gösterip göstermediğinin 

değerlendirilmesidir.123 

Genel olarak yapılan denetim türü sınıflandırmasına göre; idari kuruluşlar 

tarafından yapılan denetime “idari (yönetsel) denetim”, yargı tarafından 

gerçekleştirilen denetime “yargısal denetim”, yasama organınca yapılan denetime 

“siyasal denetim”, kamuoyu ve medya organları tarafından yapılan denetime de 

“medya ve kamuoyu denetimi” denir. Kamu yönetiminin denetlenmesinde son 

eklenen türler ise “uluslararası denetim” ve “Ombudsman denetimi” dir. Türkiye’de 

yerel yönetimlerin denetiminde de bu sınıflandırma geçerlidir.  

 

2.2.1. İdari Denetim 

İdari denetim, idarenin eylem ve işlemlerinin idari birim, organ ve kurumlarca idari 

araç ve yöntemlerle denetlenmesidir. Bu denetim çeşitli biçimlerde yürütülür. Bir 

kamu kuruluşu, kendi kendini denetleyebileceği gibi, başka bir kamu kuruluşu 

tarafından da denetlenebilir. Kamu kuruluşunun kendi kendisini denetlemesine “iç 

denetim”, başka bir kamu kuruluşu tarafından denetlenmesine de “dış denetim” 

denir.124 Yerel yönetimlerin idari denetimi de bu yönetimlerin kendi denetim 

mekanizmaları aracılığıyla gerçekleşen iç idari denetim ve yerel yönetimlerin 

özerkliğini zedelemeyecek şekilde başka bir kamu kuruluşu tarafından 

gerçekleştirilen dış idari denetim olarak sınıflandırılabilir.125 

 

2.2.1.1.İç Denetim 

                                                            
123 F.Betül Ceylan,  “Mali Denetim”, Sayder Dış Denetim Dergisi, Sayı 1, 2010, s. 113 
124A.Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku,  Ankara: Turhan Kitabevi, 2008, s. 365 
125 Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 50. 
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İç denetim; yerel yönetimlerin özerkliğini korumak için merkezin denetiminin 

dışında yerel yönetimlerin kendi organ ve birimleri tarafından denetlenmesidir. 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre iç denetimin amacı kamu 

idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve 

kamu idaresine bu doğrultuda rehberlik yapmaktır. İç denetimin hedeflediği amaçlara 

ulaşması ve etkin olarak işleyebilmesi için sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla 

bağımsız şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. 

 

2.2.1.1.1. Hiyerarşik Denetim 

Yönetimin doğası her şeyden önce bir başkasının egemenliğini benimsemeyi 

gerektirir, bu anlamda hiyerarşi otoritenin kademeleşmiş ifadesi olarak 

görülebilir.Yönetim biliminde işin dikey olarak bölünmesi ve bu bölünmeye bağlı 

olarak da aşağıdan yukarıya çıkıldıkça otoriteleri birikerek artan basamakların 

oluşması anlamına gelen hiyerarşi; kamu yönetiminde en küçük memurdan 

başlayarak onun en üst amirine kadar olan yetki ve sorumluluk sıralamasını ifade 

eder. Bir kuruluşta, kamu görevlilerinin ast ve üst biçiminde örgütlenmesine 

hiyerarşi denilmektedir.126 Kamu yönetiminde ast nitelikteki her makam, daha üst bir 

makamın denetim ve gözetiminde bulunur. Bu da hiyearşik denetim dediğimiz 

denetimi ortaya çıkarır. Üstün astlarını denetlemesi, onun yönetme görevi içindedir. 

Bu nedenle hiyerarşik denetim, tüm yönetim kuruluşlarında kendiliğinden ortaya 

çıkan yani var olmak için herhangi bir yasal dayanağa ihtiyaç duymayan, yönetimin 

olduğu her yerde görülen denetim türüdür. Üstün rolünü haklarla, astın rolünü 

ödevlerle tanımlayan hiyerarşik denetim üstün astına emir verme yetkisini içerir. Bu 

yönetimin değişmez ilkelerinden biridir. Ancak astın bu emri yerine getirmesi için 

Anayasa’nın “Kanunsuz emir” başlıklı 137. maddesi gereği konusunun yönetmelik, 

tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı olmaması ve hiçbir şekilde suç teşkil 

etmemesi gerekir. 

Doğaldır ki bir kamu tüzel kişiliği olan yerel yönetimlerde de hiyerarşik  

denetimle karşılaşırız. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yerel yönetimlerin 

                                                            
126Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s.366 
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özerk olmasının bu yönetimlerde hiyerarşik üstün kim olduğunun, hiyerarşik 

denetimin hangi makam tarafından gerçekleştirilebileceğinin kanunlar tarafından 

belirlemesini zorunlu kılmasıdır. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, il özel idaresinin başının vali olduğuna 

hükmeder. İl özel idaresini sevk ve idare etmekle görevli olan vali, ast nitelikte olan 

diğer il özel idaresi personelinin işlemleri üzerinde hiyerarşiden kaynaklanan tüm 

yetkilerini kullanarak denetim gerçekleştirir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre 

belediyenin en üst hiyerarşik amiri olan belediye başkanı da belediye teşkilatında 

görev alan personel üzerinde hiyerarşik denetim yetkisine sahiptir. Aynı şekilde 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun büyükşehir belediyesinin başı ve tüzel 

kişiliğinin temsilcisi olduğuna hükmettiği büyükşehir belediye başkanı da vali ve 

belediye başkanı gibi büyükşehir belediyesi teşkilatındaki personel üzerinde 

hiyerarşik denetim gerçekleştirir. Hiyerarşik denetim ya amir tarafından aniden yani 

hiçbir talep ve başvuru olmaksızın kendiliğinden veya şahısların başvurusu üzerine 

kullanılır.127 

Yerel yönetimlerde hiyerarşik denetim ile hiyerarşik amir astın işlemlerini 

hem hukukilik hem de yerindelik açısından denetler ve denetimin sonucunda astın 

işlemlerini onayabilir, onayamayabilir ya da astın işlemlerini kaldırabilir, geri 

alabilir. Ek olarak bu işlemleri düzeltebilir, ancak astın yerine geçerek işlem 

yapamaz. Son olarak yerel yönetimlerde hiyerarşik denetimin kapsamına yerel 

yönetimlerin karar organlarının yani meclislerinin dahil olmadığını belirtmek gerekir. 

Doğaldır ki yerel yönetimin başı olan makam ile yerel yönetimlerin meclisleri 

arasında bir ast-üst ilişkisi olmadığından, valinin ya da belediye başkanının sevk ve 

idare ettiği yerel yönetim teşkilatının karar organı üzerinde hiyerarşik bir denetim 

gerçekleştirmesi mümkün olmaz.  

Yukarıda temel nitelikleri verilen yerel yönetimlerdeki hiyerarşik denetimi 

etkinlik açısından değerlendirecek olursak; öncelikle hiyerarşik denetimin en büyük 

artısının hızlı gerçekleşmesi olduğu söylenebilir. Böylece hatalı işlemlerden ya da 

anlaşmazlıklardan doğabilecek işleyiş aksaklıklarını en azda tutar. Hiyerarşik 

denetim ayrıca üstün ve astın kendilerine biçilen rollere bağlılığını sağlayarak yerel 
                                                            

127Ali Yasin Karanfiloğlu, “Yerel Yönetimlerin Denetimine İlişkin Genel Esaslar ve Denetlenme 
Şekilleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:9, Sayı 2, 2000, s. 67 
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yönetimlerin iç işleyiş düzenini sağlamlaştırır. Ancak hiyerarşik denetimin, denetim 

işleminin kurum personeli tarafından yapılması sebebi ile idare hem denetleyen hem 

de denetlenen pozisyonunda olduğu için gerçek anlamda bir denetim vasfına sahip 

olmadığı yönünde görüşler de vardır.128 Tüm kademe ve görevlerin yüksek derecede 

uzmanlaşmasını ve kişilerüstü olmasını gerektiren kamu yönetiminde özellikle siyasi 

etkilere oldukça açık yerel yönetimlerde bazen bu duruma aykırı uygulamalara 

rastlanalabilir. Örneğin; üst astına karşı bir garez, kast güdüyor olabilir, bu da 

denetimin temel ilkelerinden olan nesnelliğin ihlali anlamına gelir. 

 

2.2.1.1.2. İç Denetçiler Aracılığıyla Gerçekleşen Denetim 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun Geçici 5. maddesi hükmü 

gereğince büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri, belediyelerin bağlı idareleri ve il 

belediyelerinde iç denetçiler bulunur. İlçe belediyeleri ve belde belediyelerine iç 

denetçi atanıp atanmayacağı Maliye Bakanlığı’na bağlı İç Denetim Koordinasyon 

Kurulu’nun o belediyelerin personel sayısına ve işlem hacmini göz önünde 

bulundurarak alacağı karara bağlıdır. İç denetçiler İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

koordinatörlüğünde gerçekleşen bir eğitime tabi tutulurlar, bu eğitimi başarıyla 

tamamlayanlara sertifika verilir. Ardından yerel yönetimin en üst hiyerarşik amiri 

tarafından bu sertifikalı adaylar arasından iç denetçiler atanır. 5018 sayılı Kanun’un 

64. maddesi uyarınca yerel yönetimlerin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin 

önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici 

tarafından onaylanır.  

İç denetçi, görevini yerine getirirken bağımsızdır. Bu bağımsızlığı 

destekleyecek şekilde Kanun iç denetçiye asli görevi dışında bir görev verilmesini ve 

yaptırılmasını yasaklamıştır. İç denetçiler görev yaptıkları yerel yönetimlerin 

yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirir, yerel yönetimlerin sahip oldukları 

kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanıp kullanmadıklarını inceler ve 

önerilerde bulunur,harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapar. İdarenin 

harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, 

                                                            
128Serdar Mutta,  İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi, İstanbul: Kazancı Kitapevi 
Yayınları, 2005, s. 25 
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kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına 

uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, denetim sırasında veya denetim 

sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, bunu 

ilgili idarenin en üst amirine bildirmek de iç denetçilerin görevleri arasında yer alır. 

İç denetçiler, denetimleri sonucunda hazırladığı raporlarını doğrudan üst yöneticiye 

sunar. Üst yönetici bu raporları değerlendirir, ardından gereğinin yapılması için ilgili 

birimler ile mali hizmetler birimine gönderir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine 

yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu’na iletilir.129 

Yerel yönetimleriniş ve işlemlerini hukuka uygunluk, mali denetim ve 

performans denetimi biçiminde inceleyen iç denetçiler 2007 yılından itibaren 

atanmaya başlamıştır. Türkiye’de yerel yönetimlerde iç denetçi denetimi ile ilgili 

sayılar verileri görmek açısından aşağıdaki tabloya bakacak olursak, bu denetimi 

gerçekleştirecek personelin yerel yönetimlerde henüz yeterli ölçüde görev almadığını 

söyleyebiliriz. 

Tablo 3.2: Yerel Yönetimlerin Türlerine Göre İç Denetçi Sayısı(2012) 

 
Türü 

Tahis Edilen Kadro 
Sayısı 

Doldurulan Kadro 
Sayısı 

Doluluk Oranı 
 % 

 
Belediye 

 
701 

 
238 

 
34 

 
İl Özel İdare 

 
128 

 
45 

 
35 

 
Bağlı İdare 

 
37 

 
23 

 
62 

 
Toplam 

 
866 

 
306 

 
35 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı 2012 yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, s. 129 

 

 

 

2.2.1.1.3. Denetim Komisyonu Aracılığıyla Gerçekleşen Denetim 

                                                            
129 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 64. 
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5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi ve  5393 sayılı Belediye 

Kanununun 25. maddeleri il özel idaresi, il belediyesi, ilçe belediyesi ve nüfusu 

10.000'in üzerindeki belediyelerde, meclisin, her Ocak ayı toplantısında idarenin bir 

önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi 

için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak 

üzere bir denetim komisyonu oluşturmasına hükmeder. 

İl özel idarelerinde Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin 

il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle 

oluşur.Komisyon çalışmalarını yerine getirirken uzman kişilerden faydalanabilir, 

valinin onayı olursa kamu kuruluşlarının personelinden de faydalanabilir. Kanuna 

göre Komisyon tarafındanistenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi 

zorunludur.Çalışmalarını Şubat ayı sonuna kadar tamamlayan Komisyon hazırladığı 

raporu, izleyen ayın onbeşine kadar meclis başkanlığına sunar. Eğer konusu suç 

teşkil edenbir husus varsa, bu hususla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından 

yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde Denetim 

Komisyonu il özel idarelerinde olduğu gibi her siyasi parti grubunun ve bağımsız 

üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle 

oluşur. Burda da Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanabilir, ancak il 

özel idarelerinden farklı olarak Komisyon’un kamu kuruluşlarındaki personelden 

yararlanması belediye başkanının onayı şartına bağlanmamıştır. Denetim 

Komisyonu’nun çalışmaları sırasında istediği her türlü bilgi ve belgenin Komisyon’a 

verilmesi 5393 sayılı Kanun tarafından da zorunlu kılınmıştır. Komisyon, 

çalışmalarını 45 işgünü içinde tamamlar ve hazırladığı raporunu Mart ayının sonuna 

kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak yine 

meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.130 

 

 

2.2.1.2.Dış Denetim 

                                                            
130 5393 sayılı Belediye Kanunu, Madde 25. 
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Yerel yönetimler üzerinde en etkili denetim dış idari denetimdir. Dış denetim 

merkezi yönetim tarafından ya da Sayıştay gibi devletin özel denetim kuruluşları 

tarafından gerçekleştirilir. Yerel yönetimlerin dış idari denetimi temel olarak idari 

vesayet denetimi ve Sayıştay denetimi  olarak sıralanabilir. 

 

2.2.1.2.1. İdari Vesayet Denetimi 

Devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişilik olarak örgütlenen yerel yönetimler 

merkezi idarenin ülke genelinde üstlendiği kamu hizmetlerini yerelde yürütmek ve 

merkezi yönetimin dışında yerelde ihtiyaç duyulan diğer  hizmetleri karşılamakla 

görevli oldukları için yerel yönetimlerin belli bir ölçüde özerkliğe sahip olmaları 

kaçınılmazdır. Ancak bu özerklik yerel yönetimlerin tamamen denetim dışı 

tutulacağı anlamına gelmez. Yerel yönetimlerin özerkliğini zedelemeden hem kamu 

hizmetlerinin ülke düzeyinde uyumlu şekilde yürütülmesini sağlamak hem de 

yerinden yönetimin varlığının ülke bütünlüğünü tehdit etmesine engel olmak için 

merkezi idare yerel yönetimler üzerinde idari vesayet olarak adlandırılan gözetim ve 

denetim yetkisine sahiptir.İdari vesayet; kamu hizmetlerinin sunuluşunda ülke 

genelinde yeknasaklık sağlamak ve yerinden yönetimin sakıncalarını ortadan 

kaldırmak için yerel yönetimlerin özerkliği ilkesini zedelemeden merkezi idarenin 

yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu bir  idarenin bütünlüğünü sağlama aracıdır.  

İdari vesayet, Anayasa’nın 127. maddesine göre yerel hizmetlerin idarenin 

bütünlüğü ilkesine uygun olarak yürütülmesini, kamu görevlerinde birliğin 

sağlanmasını, toplumsal yararın korunmasını ve yerel nitelikteki ihtiyaçların gereği 

gibi karşılanmasını sağlamaya yarar. İdari vesayet denetiminin en önemli özelliği 

kanuna  dayanması ve bu denetimi uygulamaya yetkili kişi ve organların, bu 

denetime tabi kişi ve organların, denetimin kapsamının kanunlarda açıkça 

gösterilmesidir. Ayrıksı bir denetim yetkisi olan ve kanunda öngörülmedikçe 

gerçekleştirilemeyen idari vesayet denetimi yerel yönetimlerin işlemleri, eylemleri, 

organları, görevlileri ve mali kaynakları üzerinde gerçekleşir. Bu denetimi yapmaya 

yetkili olan vesayet makamı ise kanunlarda bazen bir kamu kuruluşu bazen bir kamu 

görevlisi olarak gösterilmiştir. Kanunlarda gösterilen vesayet makamları arasında 
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başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, diğer 

Bakanlıklar, yereldeki mülki idare amirleri ile il ve ilçe idare kurulları sayılabilir. 

a)Yerel yönetimlerin işlemleri üzerinde idari vesayet denetimi: Bu denetim 

işlemlerin yapılmasından önce ya da sonra genelde hukuka uygunluk denetimi 

şeklinde kimi zaman da yerindelik denetimi  olarak gerçekleşir. İşlemler üzerindeki 

denetim işlemleri onama/onamama, önceden izin alma,işlemleri bozma, 

uygulanmasını geciktirme, yürütmesini durdurma, yerine geçme gibi yollarla 

olmaktadır. Vesayet makamı yerel yönetimin işlemlerini kural olarak düzeltemez  ve 

yerel yönetimlere emir ve talimat veremez, onların yerine geçerek karar alamaz. 

Yerel yönetimlerin işlemleri üzerinde uygulanan temel vesayet denetimi biçimi 

onamadır. Yerel yönetimlerin işlemleri tamamlanmış ve hukuk aleminde doğmuş 

işlemlerdir ancak hemen yürürlüğe girmezler. Ancak merkezi idarenin onaması ile bu 

işlem ve kararlar yürürlük kazanır. Onama ile merkezi idare yerel yönetimin işlemine 

herhangi yeni bir şey eklemez. Mevzuatta yer alan onama işlemlerine şunlar örnek 

gösterilebilir: 

 İl özel idarelerinde il genel meclisleri tarafından kararların yürürlüğe 

girmesi için valiye gönderilmesi zorunludur. İl genel meclisi aldığı 

kararları en geç beş gün içinde valiye gönderir, vali eğer kararlarda bir 

hukuka aykırılık görürse en geç yedi gün içinde  gerekçesini de belirterek 

yeniden görüşülmesi için meclise iade eder. Valiye gönderilmeyen kararlar 

yürürlüğe girmez. 

 Büyükşehir belediye meclisi kararları da belediye meclisi kararları da 

kesinleştikten sonra en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki 

amirine gönderilir, mülki amire gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

 Belediye Kanunu’nun 6. maddesine göre belediye sınırları, belediye 

meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile 

kesinleşir. 

 Belediye Kanunu’nun 9. maddesine göre belediye sınırları içinde mahalle 

kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının 

tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü 

üzerine valinin onayı ile olur. 



80 
 

 Belediye Kanunu’nun 10. maddesi ise vesayet makamı olarak İçişleri 

Bakanlığını gösterir. Maddeye göre bir beldenin adı, belediye meclisi üye 

tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü 

üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir. 

Merkezi idarenin yerel yönetimlerin işlemleri üzerinde sahip olduğu idari 

vesayet denetimi yetkisinin bir başka görünümü de önceden izin almadır. Yerel 

yönetimler kanunlarda sınırlı sayıda belirlenen konularda karar alabilmek için 

vesayet makamının iznine ihtiyaç duyarlar. Örneğin, il özel idareleri ve belediyeler 

meclislerinin kararına bağlı olarak görev alanına dair konularda faaliyet gösteren 

uluslararası kuruluşlara ve organizasyonlara üye olabilmek ve bu kuruluşlarla ortak 

hizmet ve proje gerçekleştirebilmek için önceden İçişleri Bakanlığı’ndan izin almak 

zorundadır.  

Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde sınırlı olarak sahip olduğu bir 

diğer vesayet yetkisi ise yürütmenin durdurulması ve bozmadır. Esas olarak idari 

işlemlerin yürütmesinin durdurulması  ve iptali idari yargının görevidir. Ancak yerel 

yönetimlere ilgilendiren kanunlar sayılı konuda vesayet makamına yerel yönetimin 

işleminin uygulamasını durdurma ve iptal etme yetkileri tanımıştır. Örneğin İl Özel 

İdaresi Kanunu’nun 27. maddesine göre il encümeni valinin hukuka aykırı görerek il 

encümeninde yeniden görüşülmesini istediği kararlarda ısrar ederse vali kesinleşen il 

encümeni kararlarının uygulanmasını durdurur ve idari yargıya işlemin yürütmesinin 

durdurulması talebiyle başvurur. Yürütmeyi durdurmaktan daha ağır bir vesayet 

denetimi olan bozma ise sadece Köy Kanunu’nun 40. maddesine göre köy 

yönetiminin aldığı kararların kanuna aykırı ve köy faydasına uygun görmediği 

gerekçesiyle kaymakam tarafından bozulması şeklinde gerçekleşir. İl özel idaresi ve 

belediye kararları ise ancak yargı organları tarafından iptal edilebilir. 

Bazı durumlarda merkezi idarenin yerel yönetimlerin yerine geçerek karar 

aldığını ve hatta onun hizmetlerini yerine getirdiğini görürüz. Belediyelerde ve il 

özel idaresinde hizmetlerin ciddi şekilde aksatılması ve bu durumun halkın huzurunu, 

sağlığını hayati derecede aksattığının ilgili bakanlığın talebi üzerine yetkili sulh 

hukuk hakimi tarafından belirlenmesi durumunda belediyeler için İçişleri Bakanı, il 

özel idareleri için İçişleri Bakanlığı makul bir süre içinde hizmette meydana gelen 

aksamanın giderilmesini il özel idaresi veya belediyeden ister. İl özel idaresi veya 
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belediye söz konusu aksamayı gidermezse bu kez söz konusu hizmetin yerine 

getirilmesi o ilin valisinden istenir. 

Onama, önceden izin alma, yürütmenin durdurulması gibi idari vesayet 

denetimleri arasında yerel yönetimlerin özerkliğine en uygun görülen vesayet 

makamının yerel yönetimlerin işlemlerini hukuka aykırı bulduğu durumda iptal 

edilmesi için idari yargıya başvuruda bulunmasıdır.İngiltere ve Fransa’da da 

uygulanan bu denetim Anayasa Mahkemesi’nin 4 Şubat 2010 tarihli  E.: 2008/28,  

K.:2010/30 sayılı Kararı ile 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı 

Kararı’ndan önce Türkiye’de de uygulanmaktaydı. Önceki düzenlemeye göre 

büyükşehir belediyelerinde ve belediyelerde meclis kararları yürürlüğe girmesi için 

mülki idare amirine gönderildikten sonra, mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü 

kararlar aleyhine idari yargıya başvurma yetkisine sahipti. Ancak Anayasa 

Mahkemesi’nin 4 Şubat 2010 tarihinde  aldığı karar sonrası büyükşehir belediyeleri 

ve belediyelerde mülki idare amirinin meclisin ısrarı ile kesinleşen hukuka aykırı 

gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurma yetkisi kaldırılmıştır.131 İl özel 

idarelerinde ise bu yetkinin iptali Anayasa Mahkemesi’nin 18/1/2007 tarihli ve 

E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı ile gerçekleşmiş, ancak bu hüküm bir yıl sonra 

yürürlüğe girmiştir. 

b) Yerel yönetimlerin organları üzerinde idari vesayet denetimi: Yerinden 

yönetim organları üzerinde idari vesayet yetkileri, genellikle bu idarelerin  organ 

veya görevlilerinin seçimi, atanmaları, seçimlerinin onanması, geçici olarak 

görevlerine son verilmesi ve görevlerine son verilmesi biçiminde ortaya çıkar.132 

Anayasa’nın 127. maddesi hükmü gereği yerel yönetimlerin organları kural olarak 

seçimle göreve gelirler. İl özel idarelerinin başında valinin bulunduğu hatırlanırsa 

yerel yönetimlerin organlarının bazı durumlarda atama ile göreve geldiğini de 

görürüz. Atama ile görevlendirilmeye diğer örnek de belediye başkanlığının herhangi 

bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin 

yapılamaması durumunda belediye başkanlığı seçimi yapılana kadar, büyükşehir ve 

il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından belediye 
                                                            

131Yerel yönetimlerde mülki idare amirlerinin bu yetkilerine son verildiyse de büyükşehir 
belediyelerinde büyükşehir belediye başkanı meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idari 
yargıya başvurabilir. Belediye başkanının meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idari yargıya 
başvurması ise on günlük süre ile sınırlanmıştır. 
132Günday, İdare Hukuku, s.77 
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başkanlığı makamı için belediye başkanı seçilme yeterliliği taşıyan kişiler arasından 

bir kişinin görevlendirilmesidir. 

Yerel yönetimlerin organları üzerinde en belirgin idari vesayet denetimi 

geçici olarak görevden uzaklaştırma şeklinde hayat bulur. İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun 34. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 47. maddesine göre il özel idaresi 

organları, belediye organları veya bu organların üyeleri görevleriyle ilgili bir suç 

nedeniyle haklarında soruşturma ya da kovuşturma açılması durumunda, haklarında 

kesin hüküm verilinceye kadar geçici bir önlem olarak İçişleri Bakanı tarafından 

görevden uzaklaştırılabilir. İçişleri Bakanlığı’nın 2012 yılı Mahalli İdareler Genel 

Faaliyet Raporu verilerine göre 2011 ve 2012 yılında gerçekleşen görevden 

uzaklaştırmalar aşağıdaki tabloda incelenebilir. 

 

Tablo 3.3: 2011-2012 yıllarında Yerel Yönetim Organlarında Gerçekleşen Görevden 

Uzaklaştırma İşlemleri 

 
 

UNVANI 

 
Görevden Uzaklaştırma 

 
Göreve İade 

2011 2012 2011 2012 
 

Belediye Başkanı 
 

17 
 

24 
 
4 

 
8 

 
Belediye Meclis Üyesi 

 
34 

 
48 

 
1 

 
2 

 
İl Genel Meclis Üyesi 

 
6 

 
13 

 
1 

 
- 

 
Muhtar 

 
13 

 
18 

 
2 

 
2 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı 2012 yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, s.133 

Vesayet makamı yerel yönetim organları veya üyelerini geçici olarak 

görevden uzaklaştırabilse de onların görevlerine son verme yetkisine sahip değildir. 

Çünkü yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri ancak 

yargı kararıyla mümkün olur. Örneğin seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi 

durumunda il genel meclisi veya belediye meclis üyeliğinin düşmesine valinin 

bildirmesi üzerine Danıştay tarafından karar verilir. Aynı şekilde yerel yönetimlerin 

karar organları kendilerine kanunlarla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal 

ederse ve bu ihmal il özel idaresine veya belediyeye ait işleri aksatırsa, yine il özel 
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idaresi veya belediye meclisi göreviyle ilgili olmayan siyasi konularda karar alırsa 

İçişleri Bakanlığı’nın bildirmesi üzerine Danıştay’ın kararı ile meclis fesh edilir. 

Meclisin görevine yargı kararıyla son verilmesine benzer şekilde kanunlarda bazı 

durumlarda belediye başkanları başkanlık sıfatını yargı kararıyla kaybeder. Örneğin 

Belediye Kanunu’nun 44. maddesine göre belediye başkanının görevini mazeretsiz 

ve kesintisiz olarak 20 günden fazla terk etmesi ve bu durumun mahallin mülki idare 

amiri tarafından belirlenmesi, seçilme yeterliliğini kaybetmesi, görevini sürdürmeye 

engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili bir sağlık kuruluşu raporuyla 

belgelenmesi ve son olarak meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması 

durumunda İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay kararı ile belediye 

başkanının başkanlık sıfatına son verilir. 

c) Yerel yönetimlerin eylemleri üzerinde idari vesayet denetimi: Yerel 

yönetimlerin işlemleri kadar eylemleri de merkezi idarenin denetim ve gözetimi 

altındadır. Eylemler üzerinde gerçekleşen idari vesayet denetimi çoğunlukla yerel 

yönetimlerin üstlendiği görevleri yerine getirip getirmediğinin teftiş yoluyla 

denetlenmesi şeklinde gerçekleşir. Yerel yönetimlerin eylemleri üzerinde teftiş 

yapmaya İçişleri Bakanlığı, mahalli mülki idare amirleri, İçişleri Bakanlığı 

bünyesinde görev alan mülkiye müfettişleri ve mahalli idare kontrolörleri yetkilidir. 

Özel olarak mülkiye müfettişlerinin ve mahalli idareler kontolörlerinin denetimine 

bakacak olursak, mülkiye müfettişleri il özel idareleri ve belediyelerle, bunlara bağlı 

kuruluşların hesap ve işlemlerini teftiş etmek ve denetlemek ile bu idarelerin seçilmiş 

veya tayin edilmiş görevlileri hakkında inceleme ve soruşturma yapmaya yetkilidir. 

Mahalli idare kontrolörleri de yerel yönetimler ile bunlara bağlı kuruluşların ve bu 

idarelerin içinde yer aldığı birliklerin işlem, eylem ve personeli hakkında teftiş, 

inceleme, araştırma ve soruşturma yapmakla görevlidir. İçişleri Bakanlığı’nın 2012 

yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporuna göre mülkiye müfettişleri tarafından 

2012 yılında 1.242 adet rapor düzenlenmiştir. Bunların 26 tanesi araştırma raporu, 

600 tanesi ön inceleme raporu, 10 tanesi değerlendirme raporu, 101 tanesi inceleme 

raporu, 37 tanesi inceleme ve araştırma raporu, 105 tanesi tevdi raporu, 88 tanesi 

disiplin raporu ve 24 tanesi tazmin raporudur. Aynı Faaliyet Raporu’na göre 2012 

yılında mahalli idareler kontrolörleri tarafından da 409 adet ön inceleme raporu, 686 

adet denetim raporu, 9 adet inceleme ve araştırma raporu, 15 adet kamu zararı tespit 
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raporu, 1 adet özel denetim raporu, 2 adet disiplin soruşturması raporu ve 68 adet 

tevdi raporu düzenlenmiş ve bu raporlar İçişleri Bakanlığına sunulmuştur. 

Sonuç olarak idari vesayet denetiminin değerlendirmesi yapılacak olursa; 

Türkiye’de yerel yönetimlerin özerkliğini en fazla etkileyen denetimin idari vesayet 

denetimi olduğunu, son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin çıkarılan yeni kanunlar ve 

yerel yönetimlerde uygulanan idari vesayete ilişkin mahkeme kararları ile ülkede 

idari vesayetin önemli ölçüde hafifletildiğini söyleyebiliriz. Ancak kamu 

hizmetlerinin ülke düzeyinde yeknesak biçimde sunulması gibi yerinden yönetimin 

bazı sakıncaları karşısında idari vesayet denetiminin ağır olmamak şartıyla gerekli 

olduğunu da kabul etmek gerekir. 

 

2.2.1.2.2. Sayıştay Denetimi 

Sayıştay 1862 yılında kurulmuş, kaynağını Anayasa’dan alan bağımsız bir mali 

denetim ve hatta yargı organıdır.133 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu uyarınca il özel idarelerinde ve belediyelerde dış denetim Sayıştay 

tarafından gerçekleştirilir. 

Sayıştay’ın genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarını dikkate 

alarak yerel yönetimlerde harcama sonrası gerçekleştirdiği dış denetim ile yönetimin 

mali faaliyet, karar ve işlemlerinin, kanunlara, kurumsal amaç ve hedeflere uygunluk 

yönünden incelenerek inceleme sonuçlarının TBMM’ye raporlanması amaçlanır. 

Sayıştay, 5018 sayılı Kanun’un 68. maddesine göre yerel yönetimlerin hesaplarını ve 

bunlara ilişkin belgeleri esas alarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna 

ilişkin mali denetimi ile yerel yönetimlerin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali 

işlemlerinin kanunlara ve diğer hukukidüzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının 

belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından 

değerlendirilmesi suretiyle yerel yönetimlerde dış denetimi gerçekleştirir. Sayıştay’ın 

                                                            
133Anayasa Mahkemesi’nin Esas Sayısı: 2012/102, Karar Sayısı: 2012/207, Karar Günü: 27.12.2012 
olan, 2 Nisan 2013 tarih ve 28606 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre 
Sayıştay bir yargı organı olarak kabul edilmelidir. 
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2013 yılı Faaliyet Raporu’na göre bu bağlamda denetime alınan yerel yönetimler 

şöyledir: 

Tablo 3.4: Sayıştay Tarafından 2013 Yılında Denetim Kapsamına Alınan Yerel 

Yönetimler 

Yerel Yönetimler Kurum Sayısı Denetim Kapsamına 
Alınan İdareler 

İl Özel İdaresi 81 81 

Büyükşehir Belediyesi 16 16 

Büyükşehir Belediyesi 
Bağlı İdaresi 

19 19 

Büyükşehir İlçe 
Belediyesi 

143 42 

İl Belediyesi 65 65 

TOPLAM 324 223 
Kaynak: Sayıştay Başkanlığı, 2013 yılı Faaliyet Raporu, Nisan 2014. 

Görüldüğü gibi yerel yönetimlerde Sayıştay denetimi oldukça hakim bir 

şekilde yerine getirilmekte, denetimin dışında kalan yerel yönetim sayısı mümkün 

olduğunca az tutulmaktadır. Sayıştay tarafından gerçekleştirilen bu denetimler 

sonucunda hazırlanan raporlar cevaplandırılması için yerel yönetimin üst 

yöneticisine verilir. Ardından Sayıştay bu cevapları da dikkate alarak TBMM’ye 

sunulacak dış denetim genel değerlendirme raporunu hazırlar. 

 

2.2.2. Yargı Denetimi 

Hukuk devleti; ülkesinde yaşayan kişilere hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik 

sağlayan, sadece yönetilenlerin değil yönetenlerin de hukukla bağlı oldukları 

devlettir. Bu yürütme organının ve idarenin hukuka uygun hareket etmek zorunda 

olmasını, işlem ve eylemlerinde keyfiyetten sakınmasını ifade eder. İdarenin yargısal 

denetimi, devletin koymuş olduğu  kurallara ve kurmuş olduğu hukuk düzenine 

uygun davranmasını sağlayacak yani hukuk devletini gerçekleştirecek temel 

mekanizmalardan biridir.134 

Yargısal denetim konusunda iki sistem vardır. Bunlardan ilki Anglo-Sakson 

ülkelerdeki adli ve idari yargının ortak elden yürütüldüğü Yargı Birliği sistemi, 
                                                            

134Onur Karahanoğulları, Türkiye’de İdari Yargı Tarihi, Ankara: Turhan Kitabevi, 2005, s.15 
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diğeri ise Kıta Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan idarenin denetimini sağlamak 

üzere ayrı örgütlenmiş bir idari yargı teşkilatının bulunduğu Yargı Ayrılığı  

sistemidir. Türkiye’de Yargı Ayrılığı sistemi uygulanmaktadır. Ülkemizde kaynağını 

Anayasa’dan135 alan ali yargıdan ayrı bir  idari yargı örgütlenmesi, ilk derece İdare 

ve Vergi mahkemeleri ile itiraz mercii olarak Bölge İdare Mahkemeleri ve temyiz 

mercii olarak Danıştay’dan oluşmaktadır. Ek olarak askeri olmayan makamlarca tesis 

edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve 

eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece 

mahkemesi olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi görev yapmaktadır. 

Türkiye’deyargı denetiminin görev alanı geniş tutulmuştur. İdari yargıda hem idari 

işlemlerin iptali hem de idari eylem ve işlemlerden kaynaklanan hak ihlallerinin 

tazmini mümkündür. Anayasanın 125. maddesine göre yargı yetkisi, idari eylem ve 

işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik 

denetimi şeklinde kullanılamaz. Ayrıca yürütme görevinin kanunlarda gösterilen 

şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem 

niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilmesi mümkün 

değildir. 

İdari işlem ve eylemler tesis edildikleri andan itibaren hukuka uygun 

oldukları vekendiliğinden icra edilebilecekleri yönünde “hukuka uygunluk karinesi” 

olarak adlandırılan önemli bir ayrıcalığa sahiptir. Bu nedenle idarenin eylem ve 

işlemlerinden etkilenen kişilerin bu işlem ve eylemlerin etkisini ortadan kaldırmak 

için yargı denetimine başvurmaları gerekir. Anayasanın 125. maddesine göre 

idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. İdari yargıya 

başvuran kişilerin açabilecekleri iki çeşit idari dava türü vardır, bunlar iptal davası ve 

tam yargı davasıdır. 

İptal davası, idari yargıya özgü bir dava türüdür. Amacı, yönetimin tek yanlı 

hukuksal işlemlerinin hukuka uygun olup olmadıklarını saptamak, hukuka aykırı 

olanları iptal etmek, başka deyişle yapıldığı tarihten geçerli olmak üzere yok etmek, 

                                                            
135Anayasanın Yargı Yolu başlıklı 125.maddesi İdarenin yargı tarafından denetlenmesine ilişkin en 
önemli maddedir. Ayrıca Anayasanın 155.maddesinde Danıştay, 157.maddesinde Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi hakkında hükümler yer alır. 
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ortadan kaldırmaktır.136 Yerel yönetimlerin idari işlemlerinden dolayı, kanunda görev 

ve yetki konusunda farklı bir düzenleme bulunmadığı sürece, idari yargıda genel 

kural olan idari işlemi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde 

menfaati ihlal edilenler tarafından iptal davası açılabilir. Danıştay menfaat ihlalini 

dava edilen yerel yönetimde yaşayan tüm vatandaşların dava ehliyetinin bulunduğu 

şeklinde yorumlayarak yerel yönetimler üzerinde yargısal denetimin kapsamını 

genişletmektedir.137 Kesin ve yürütülebilir tek yanlı bir işleme karşı iptal davası 

açmada genel süre, işlemin öğrenilmesinden ya da tebliğ edilmesinden itibaren 

Danıştay ve idare mahkemelerinde 60 gün, vergi mahkemelerinde ise 30 gündür. 

Yerel yönetimlerin idari işlemlerine karşı açılacak iptal davalarında yerel 

yönetimlerin yürütme organları -örneğin belediyede belediye başkanı- davalı olarak 

gösterilmelidir. Yerel yönetimlerin kimi işlemlerinin idari vesayete tabi olduğu 

yukarıdaki başlıklardan hatırlanırsa, bu durumda da vesayet makamı yerel yönetimin 

kararını değiştirmediği sürece iptal davalarının asıl idari işlemi yapan yerel yönetime 

karşı açılması gerekir. Velev ki iptal davasında davalı olarak yanlış bir makam ya da 

kuruluş gösterilmişse, doğru davalı idari yargı tarafından tespit edilir.138 

Diğer dava türü olan tam yargı davası ise edim davası niteliğindedir. Bu dava 

türünde idari işlemlere ek olarak  idari eylemlerin ve idari sözleşmelerin de dava 

konusu edilmesi mümkündür. Tam yargı davası açabilmek için menfaat ihlalinden 

farklı olarak kişisel bir hakkın ihlal edilmiş olması şarttır. Yani idarenin eylem ve 

işlemi ile hakkın ihlali doğrudan bağlantılı olmalıdır. Tam yargı davasında davacı, 

bir hakkın yerine getirilmesini, bir hakka yapılan saldırının durdurulmasını, ya da 

uğranılan zararın giderilmesini isteyebilir.139 Yerel yönetimlerin işlem, eylem ve 

sözleşmelerinden kişisel bir hakkı ihlal edilenler de idari yargıda tam yargı davası 

açarak uğradıkları haksızlığın giderilmesini talep edebilirler. İdari işlemlere ya da bu 

işlemlerin uygulanmasından doğan zararlara ilişkin açılan tam yargı davalarında dava 

açma süresi, idari işlemin tebliğini veya uygulama tarihini takip eden günden itibaren 

60 gündür. Yerel yönetim idaresi tarafından alınan idari sözleşmeyle ilgili 

                                                            
136Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s.401 
137Bu konuda Danıştay 14. Dairesi’nin, 23.6.2008 tarihli E. 2007/4549, K. 2008/5019 ve 06.03.2009 
tarihli 2009/2685 K., 2008/10609 E. sayılı kararları örnek olarak incelenebilir. 
138 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Madde 15/c. 
139Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s. 418 
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yürütülmesi zorunlu kararlara karşı açılacak tam yargı davasında dava açma süresi 60 

gün iken, idari sözleşmenin uygulaması ile ilgili uyuşmazlıklarda, başka deyişle 

tarafların birbirlerinden olan istemlerinden doğan uyuşmazlıklarda dava açma süresi, 

isteme verilen cevabın yazılı olarak bildiriminden itibaren 60 gündür.140 İdari 

eylemlere karşı açılan tam yargı davalarında dava açma süresi ise farklıdır. Buna 

göre idari eylemden dolayı kişisel hakkı ihlal edilmiş olanlar, bu durumu 

öğrendikleri andan itibaren bir yıl ve her halde idari eylemin yapıldığı tarihten 

itibaren beş yıl içinde yönetime başvurarak haklarının yerine getirilmesini 

istemelidir. Bu istekler yerel yönetim tarafından kısmen veya tamamen reddedilirse, 

red işleminin tebliğini izleyen tarihten itibaren 60 gün içinde yetkili ve görevli yargı 

yerinde tam yargı davası açılabilir. 

Anayasanın 134. maddesine göre tüm idareler gibi yerel yönetimlerde 

mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Yerel yönetimler mahkeme kararlarını 

hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremezler. Ek 

olarak İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun’un 28. maddesi  Danıştay, bölge idare 

mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına 

ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya 

eylemde bulunmaya mecbur olduğuna, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye 

tebliğinden başlayarak 30 günü geçemeyeceğine hükmeder. Bu durum, yerel 

yönetimlerde yargı denetimini diğer denetim türleri arasında öne çıkarır, hatta en 

etkili denetim türü yapar. 

Yargı denetimi, yönetim ile yönetilenler arasında çıkan uyuşmazlıkların 

giderilmesinde kuşkusuz en etkin ve en nesnel yoldur. Ancak yargı denetiminin de 

aksayan çeşitli yönleri vardır. Bu aksayan yönlerinden en önemlisi yavaş işlemesi ve 

sonuca ulaşmanın epey zaman almasıdır. Sürecin yavaş işlemesinin önde gelen 

nedeni mahkemelerin baktıkları iş yükünün fazla olmasıdır. Bu hem adaletin 

gecikmesine hem de hakimlerin iş yükünü hafifletmek için önüne gelen dosyaları 

daha yüzeysel inceleyip karara bağlama tehlikesinin doğmasına neden olmakta ve 

geç gelen adaletin adalet olup olmadığını sorgulanır hale getirmektedir. Ayrıca yargı 

denetimi özellikle hukuk bilgisine sahip olmayan vatandaşlar için oldukça karmaşık 

                                                            
140a.g.e., s.424 
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bir süreçtir. Sürecin karmaşıklığından dolayı sıradan bir vatandaşın yargı denetimi 

sürecini takip etmesi oldukça zordur. Ayrıca yargıya başvuru yüksek ölçüde katı 

biçimsel kurallar içermektedir. Ne kadar sürede, hangi yargı yerine başvuracağı 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan vatandaşlar haklarını kaybetme riskiyle 

karşılaşmaktadır.141 Öyle ki yargı denetiminde görevli organların çeşitliliği, 

uzmanlaşma düşüncesiyle ortaya çıkmış olmasına rağmen bazen hukukçular bile 

olayları anlamlandırmakta,yorumlamakta güçlük çekmektedir.142  Yargı denetiminin 

aksaklıklarından bir diğeri de yargı sürecinin pahalı bir süreç olmasıdır. Hukuk 

bilgisi konusunda yetkin olmayan vatandaşın avukata yönelmesi avukat ücretini, 

dava açılması mahkeme harçlarını bazı durumlarda ise bilirkişi ücretlerini ve başka 

ilave ücretleri ortaya çıkarmaktadır. İdari yargının pahalılığı kişilerin idarenin işlem 

ve eylemleri karşısında hak arama isteklerini azaltmaktadır. 

 

2.2.3. Siyasi Denetim 

Yerel yönetimlerin siyasi denetimi genel olarak TBMM tarafından yapılır. TBMM 

bu denetimi soru, genel görüşme, meclis araştırması ve dolaylı olarak da olsa meclis 

soruşturması ile gensoru gibi meclisin bilgi edinme ve denetim yollarıyla 

gerçekleştirilir. Ayrıca TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu gibi 

komisyonlar ve Mecliste yerel yönetimlere ilişkin gerçekleşen bütçe görüşmeleri de 

yerel yönetimler üzerinde dolaylı bir denetim sağlar. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nden başka yerel yönetimlerin kendi meclisleri de yerel yönetimlerde siyasi 

denetim gerçekleştirir. Bu nedenle siyasi denetimin iki ayrı başlıkta incelenmesi daha 

doğru olacaktır. 

 

2.2.3.1.TBMM Tarafından Gerçekleştirilen Siyasi Denetim 

Bu denetim türünde yerel yönetimler dolaylı olarak denetleniyor denebilir, çünkü 

burda denetlenenler çoğunlukla hükümet ve tek tek Bakanlardır. Türkiye’de meclis 

denetiminin usul ve esasları Anayasa’nın 98, 99 ve 100. maddesinde belirtilmiştir. 

                                                            
141 Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 140 
142Özden, Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye’deki Tartışmalar, s. 122 
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Anayasada sayılan meclis denetim yolları soru, meclis araştırması, genel görüşme, 

gensoru ve meclis soruşturması olarak sıralanabilir. 

 

2.2.3.1.1. Soru  

Soru; milletvekillerinin tek başına verecekleri önerge ile Başbakan veya Bakana bilgi 

almak amacıyla soru sormalarıdır. Soru yazılı ve sözlü soru olmak üzere ikiye ayrılır. 

Bu ayrım, soruların yöneltilme şekline göre değil, cevaplandırma şekline göredir. 

Her iki soru türü de Meclis Başkanlığına hitaben yazılı bir önerge ile sorulur. Sözlü 

sorular ilgili Bakan ya da Başbakan tarafından Meclis kürsüsünden sözlü olarak 

cevaplandırılmakta, yazılı sorulara verilen cevap ise yalnızca Tutanak Dergisi’nde 

yayınlanmaktadır.143 Soru yolu ile milletvekilleri kendilerine ulaşan ya da 

kendilerinin tespit ettikleri sorun, talep ve beklentileri kolayca Bakanlara 

ulaştırmakta ve bu sayede kamuoyunun dikkatini çekebilmektedir. Soru denetim 

yolunun yerel yönetimlere en büyük katkısı yerelin sorunları hakkında kamuoyunun 

bilgilenmesini sağlaması ve önerge ile gündeme gelen konu hakkında adım 

atılmasına, çözüm üretilmesine vesile olmasıdır. 

 

2.2.3.1.2. Genel Görüşme 

Genel görüşme;toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, 

Meclis Genel Kurulunda görüşülmesidir. Kamuyu ilgilendiren bir konu hakkında 

tüm milletvekillerinin katılabileceği genel bir tartışma niteliğindedir. Soru gibi bir 

bilgi edinme aracı olarak görülebilir. Bunun nedeni genel görüşme sonucunda 

herhangi bir kararın alınmaması ya da güven oylaması gibi bir sürecin 

yaşanmamasıdır. Meclis İç Tüzüğü genel görüşmenin hükümet, siyasi parti grupları 

ya da en az 20 milletvekili tarafından istenebileceğine hükmeder. Daha çok dış 

politika ile ilgili konular ile genel, yaygın, ulusal ölçekli sosyal ve ekonomik sorunlar 

üzerinde genel görüşme açılması talep edilmektedir.144 Genel görüşme yolu da Soru 

                                                            
143Sabuncu, Anayasaya Giriş, s.222 
144Habip Kocaman, “Parlamenter Denetim Yolları: Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Meclis 
Soruşturması ve Gensoru”,  Yasama Derneği Kadınlara Yönelik Çalışmalar Yürüten Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Semineri, Ankara, 5-6 Kasım 2009, 
s. 11 
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yolu gibi ülkede yerel yönetimlerin bazı sorunlarını meclis gündemine dolayısıyla 

ülke gündemine taşıyabilir. 

 

2.2.3.1.3. Meclis Araştırması 

Meclis Araştırması, belli bir konuda derinlemesine bilgi edinmek amacıyla 

milletvekillerinden oluşan bir komisyon aracılığıyla inceleme yapılmasıdır.145 Tıpkı 

genel görüşmede olduğu gibi İçtüzük’te belirtilen hükme göre hükümet, siyasi parti 

grupları ya da en az 20 milletvekili meclis araştırması isteyebilir. Uygulamada çok 

çeşitli sorunlar hakkında meclis araştırması önergesi verilebilmektedir. Ancak devlet 

sırları ile ticari sırlar meclis araştırması kapsamı dışındadır. Meclis araştırması 

açılması kabul edilirse, araştırmanın yapılması için tüm parti gruplarının temsil 

edildiği belli sayıda milletvekilinden oluşan bir komisyon oluşturulur. Komisyon 

oldukça geniş yetkilere sahiptir. Meclis Araştırması Komisyonu, Bakanlıklardan, 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, yerel yönetimlerden, üniversitelerden, kamu 

iktisadi teşebbüslerinden, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, kamu 

yararına çalışan derneklerden bilgi isteme, buralarda yerinde inceleme yapma, 

ilgililerini çağırıp bilgi alma, uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurma ve 

Ankara dışında çalışma yetkilerine sahiptir.146 Komisyon yapacağı inceleme 

sonucunda bir rapor hazırlar ve bu raporlar meclis Genel Kurulu’nda görüşülür ancak 

görüşme sonucunda herhangi bir karar alınmaz. Raporda yer alan önerilerin de bir 

bağlayıcılığı yoktur. Ancak bu tarz bir rapor yerel yönetimler için kamuoyunda ciddi 

bir farkındalık yaratabilmesi ve meclisin araştırma komisyonu ile yerel 

yönetimlerden her türlü bilgi ve belgeye başvurarak denetim yapma imkanı vermesi 

açısından önemlidir.  

 

2.2.3.1.4. Meclis Soruşturması 

Meclis soruşturması, Başbakan veya Bakanların görevleriyle ilgili cezai 

sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan bir denetim aracıdır. Anayasanın 100. 

maddesine göre; Başbakan veya Bakanlar hakkında, TBMM üye tamsayısının en az 
                                                            

145 Sabuncu, Anayasaya Giriş, s. 223 
146Kocaman, “Parlamenter Denetim Yolları: Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması 
ve Gensoru”, s. 8 
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onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en 

geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar. Görüşme sonunda soruşturma 

açılmasına karar verilirse Meclisteki tüm siyasi parti gruplarının güçleri oranında 

temsil edildiği 15 kişilik bir soruşturma komisyonu kurulur. Komisyona 

hazırlayacağı raporu Meclise sunması için iki ay tanınır. Bu süre yeterli olmazsa iki 

aylık yeni ve kesin bir süre daha verilir. Rapor mecliste öncelikli olarak görülüşür, 

gerek görüldüğü taktirde Yüce Divan’a sevk kararı verilir. Yüce Divan’a sevk edip 

etmeme konusunda nihai kararı Meclis Genel Kurulu verir, bu süreçte soruşturma 

komisyonunun raporu ile bağlı değildir. Ancak bu kararın verilmesi için meclis üye 

tam sayısının oyu gereklidir. Anayasa’nın 100. maddesinin hükmüne göre Meclisteki 

siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar 

alınamaz. Bu son hükmün amacı, yarı-yargısal nitelikte diyebileceğimiz bir denetim 

yolunun partizanca amaçlarla kullanılmasını önlemektir.147
 

Meclis soruşturmasında parti grubu müdahalesinin kural olarak devre dışı 
bırakılması, soruşturma açılması ve Yüce Divana sevk kararlarının gizli 
oylama ile yapılması, yargısal boyutları olan bu denetim yolunun bağımsız 
ve nesnel işlemesi için öngörülmüştür. Ancak uygulamada, görevdeki bir 
Başbakan veya bakan hakkında Meclis soruşturması açılması güç 
gözükmektedir.148 

 

Sonuç olarak sayılı kişiler hakkında cezai bir sorumluluk doğuran meclis 

soruşturması özellikle hükümet için etkili bir denetim yolu iken yerel yönetimlerin 

denetiminde aynı etkiye sahip olmadığını söylemek gerekir. 

 

2.2.3.1.5. Gensoru 

Gensoru, önceki denetim yollarından farklı olarak sonunda güven oylamasına yol 

açabilecek bir denetim yoludur. Bu nedenle Anayasada oldukça ayrıntılı 

düzenlenmiştir. Anayasanın 99. maddesine göre gensoru önergesi, bir siyasi parti 

grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilir. Gensoru önergesi, 

verilişinden sonraki 3 gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından 

itibaren 10 gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Görüşmede söz alma 

hakkına sahip olanlar önerge sahiplerinden biri, siyasi parti grupları adına birer 

                                                            
147Ergün Özbudun, Anayasa Hukuku, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 2003, s.135 
148Kocaman, “Parlamenter Denetim Yolları: Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması 
ve Gensoru”, s. 17 
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milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir Bakan olarak sıralanabilir. 

Eğer gensorunun gündeme alınması kararlaştırılırsa bir görüşme günü tespit edilir. 

Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi, hükümetin rahat çalışması, sürekli 

olarak gensoru baskısı altında kalmaması için Anayasa gensoru yolunun 

işletilmesinde kesin, belirli, kısa süreler öngörerek biran önce sonuçlandırılmasını 

amaçlamıştır.149 Gensorunun görüşülmesi gündeme alınma kararının verildiği 

tarihten başlayarak 2 gün geçmedikçe yapılamaz, 7 günden sonraya da bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sonucunda Bakanlar Kurulu’nun veya bir Bakanın düşürülmesi 

için üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Gensoru denetimi, parlamento 

karşısında hükümeti en çok endişelendiren denetim yolu olmakla birlikte, parti 

disiplinine dayalı modern parlamenterizmde gensorunun önemini pek de 

büyütmemek gerekir. Mecliste  sağlam bir çoğunluğun desteğine sahip olan bir 

hükümetin gensoru görüşmelerinde gereksinim duyduğu desteği her zaman bulacağı 

kesindir.150 

Yukarıda yer verilen denetim yolları Anayasa tarafından  öngörülen denetim 

yollarıdır. Parlamentonun yönetim üzerindeki siyasi denetimi sadece Anayasada 

sayılanlarla sınırlı değildir. Meclisin yerel yönetimler üzerinde uyguladığı diğer 

önemli denetim yöntemlerinin başında Bütçe görüşmeleri gelir. Meclis, bütçe 

görüşmeleri ile yerel yönetimleri dolaylı olarak denetlemekte, yönetimin bazı 

kaynaklarını elinden alarak onun o alandaki çalışmalarını tatmin edici bulmadığını 

göstermektedir. Bir diğer denetim aracı da vatandaşların TBMM’ye gönderdiği 

dilekçelerdir. Anayasanın 74. maddesine göre vatandaşlar ve karşılıklılık esası 

gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile 

ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Gelen dilekçeler Meclis Dilekçe 

Komisyonu tarafından incelenir. Dilekçeler hakkında verilen ve kesinleşen kararlar 

dilekçe sahiplerine ve ilgili bakanlıklara bildirilir. İçtüzük’e göre Bakanlar, 

Komisyon kararları hakkında yaptıkları işlemleri en geç 30 gün içinde Komisyon 

Başkanlığı’na yazıyla birdirmek zorundadır. Komisyonun Bakanları işlem yapmaya 

zorlama yetkileri bulunmamakla birlikte, konunun TBMM’de görüşülmesi ve 
                                                            

149Kocaman, “Parlamenter Denetim Yolları: Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması 
ve Gensoru”,  , s. 20. 
150 Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1993, s.200 
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kamuoyuna taşınması gibi önemli bir yetkilere sahiptir. Dolayısıyla Komisyon bu 

yetkisini maddi ve manevi yaptırıma dönüştürerek idarenin denetlenmesinde etkili 

bir fonksiyon üstlenebilir.151 

 

2.2.3.2.Yerel Yönetim Kurumlarının Kendi Organları Tarafından Gerçekleştirilen 

Siyasi Denetim 

Ulusal düzeyde parlamento tarafından yapılan siyasi denetim, yerel düzeyde, yerel 

yönetimlerin meclisleri ve meclis üyeleri ile yerel yönetimlerin seçilmiş başları 

tarafından yapılmaktadır.152 Yerel yönetim meclisleri yerel yönetimler üzerinde hem 

hukuka uygunluk hem yerindelik denetimi gerçekleştirir. Bu denetim re’sen 

yapılabileceği gibi herhangi bir başvuru üzerine de yapılabilir.  

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 18. maddesine göre il genel meclisi 

bilgi edinme ve denetim yetkisini soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu 

değerlendirme yollarıyla kullanır. İl genel meclisi üyeleri meclis başkanlığına soru 

önergesi vererek il özel idaresinin görev alanıyla ilgili konularda yazılı veya sözlü 

soru sorabilir. Soru önergelerini sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmaya vali veya 

görevlendireceği kişi yetkilidir. Genel görüşme yolu ise il genel meclisi üyelerinin en 

az üçte birinin meclis başkanlığına istekte bulunmasıyla etkinleşir. Bu istek, meclis 

tarafından kabul edildiği takdirde il özel idaresinin görev alanına giren bir konu 

gündeme alınır. Bir diğer denetim ise faaliyet raporu değerlendirilmesiyle ortaya 

çıkar. Valinin Mart ayı toplantısında sunduğu bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki 

açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, 

yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkanı tarafından gereği 

yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. 153 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26. maddesi de belediye meclisinin sahip 

olduğu denetim ve bilgi edinme yollarını gösterir. Kanuna göre belediye meclisi, 

bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim 

                                                            
151  Yüce ve Beyce, Kamu Denetçiliği Hukuku, s. 8 
152  Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s.20 
153 Ethem Kadri Pektaş, “ Yerel Meclislerin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları: Türkiye Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 17, 
Sayı: 1, 2012, s. 329. 
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komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Soru ve genel 

görüşmenin esas ve usulleri il özel idareleri ile aynıdır. Faaliyet raporunun 

değerlendirilmesinde ise farklılık görülür. Belediye başkanınca meclise sunulan bir 

önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, belediye meclisi üye tam sayısının 

dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri 

kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülki idare amirine 

gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir. Yetersizlik 

kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanının başkanlıktan 

düşmesi söz konusu olur. Görüldüğü gibi faaliyet raporu değerlendirilmesi 

belediyelerde seçimle gelmiş bir yerel yönetim organının yargı kararıyla görevden 

alınması sonucunu doğuracak kadar etkili bir yoldur.Belediye meclisinin kullandığı 

bir diğer etkili denetim yolu gensorudur. Gensoru önergesi meclis üye tam sayısının 

en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında verilebilir. 

Önerge, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve 3 tam 

gün geçmedikçe görüşülemez. Gensoru önergesine ilişkin belediye başkanının 

yaptığı açıklamalar belediye meclisinin dörtte üç çoğunluğu tarafından yeterli 

görülmezse, yetersizlik kararına ilşkin görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan 

vekili tarafından mahallin mülki idare amirine gönderilir. 

 

2.2.4. Kamuoyu Denetimi 

Yerel yönetimler halkın seçimiyle göreve gelen yönetimler oldukları için kamuoyu 

tarafından sürekli olarak denetim altında tutulurlar. Önceden kullanılan 

tabirle“Efkar-ı Umumiye”, “Umumi Efkar” gibi çeşitli kullanımları olan kamuoyu; 

en genel ifadeyle  belirli bir konu yada olay hakkında halk tarafından benimsenen 

ortak kanaat, tutum ve inançlardır. Kamuoyu, kamu yaşantısı ile ilgili olan tartışmalı 

bir sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişiler grubunun ve grupların taşıdıkları 

kanaatlerin anlatımıdır. Bu anlatımlar hem çoğunluk hem de azınlık kanaatlerini 

içine almaktadır.154 Başka bir tanıma göre kamuoyu, siyasal ya da yönetsel odağa 

doğru dışarıdan yöneltilen ve göz önünde bulundurulması ya da uyulması doğru 

                                                            
154Duygu Sezer, Kamuoyu ve Dış Politika, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yayınları, 1972, s.5 
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bulunan görüşlerdir.155 Kamuoyu denetimi ise ülkede yaşayanların yönetimin işlem 

ve eylemleri hatta bazen eylemsizliği karşısında oluşturduğu tutumla yönetimi 

etkilemesi yoluyla gerçekleşen denetimdir. 

Kamuoyunun biçimlenmesi ve kamuoyunun denetiminin etkinliği, içinde yer 

aldığı siyasal sistemle doğrudan ilgilidir. Demokratik ülkelerde kamuoyu inanç ve 

görüşlerini özgür bir ortamda açıklar. Kamusal kurumların sürekli denetim ve 

gözetim altında tutulmasında kamuoyu, vatandaşların kullanabildiği en etkili 

yollardan birisidir.156 Otoriter rejimlerde ise halkın depolitizasyonu gündemdedir ve 

kamuoyu denetimi yönetimin çıkarı için uygun görülmez, bu nedenle işlevsizdir. 

Totaliter rejimlerde ise kamuoyu yönetimin büyük bir destekçisidir, çünkü belirli bir 

ideoloji etrafında halkı bütünleştirmek için kullanılır.  

Kamuoyu; kitle iletişim araçları ve dernekler, sendikalar, siyasi partiler, sivil 

toplum kuruluşları gibi baskı grupları ile ortaya çıkar. Kitle iletişim araçları, 

toplumun tamamına yada belli bir kesimine ulaşan kitap, gazete, radyo televizyon, 

sinema ve son yıllarda etkisi giderek artan sosyal medya gibi araçlardır. Kişiler bu 

araçlar sayesinde kendilerini ilgilendiren sorunlarda ya da aynı kanaati paylaştıkları 

bir konuda daha kolay biraraya gelebilmekte, seslerini kitle iletişim araçları yoluyla 

yönetime duyurmaktadır. Kuşkusuz kamuoyunun oluşumunda büyük etki sahibi olan 

kitle iletişim araçlarının tarafsızlığı sağlıklı kamuoyu için olmazsa olmaz bir şarttır. 

Kitle iletişim araçları, kamu yararını amaç edinmiş olarak tarafsız görev yaparsa 

yönetenle yönetilen arasında uyumun sağlanmasında vazgeçilmez bir yere sahip olur. 

Medyanın tarafsızlığının ve sağduyusunun çok tartışmalı olduğu göz önüne alınırsa, 

objektif olmayan ve taraf tutan medyanın ülkede yönetimin denetimi adına faydadan 

çok, zarar getirebileceği de akılda tutulmalıdır.157 Kitle iletişim araçlarını bireylere 

etkisi açısından inceleyecek olursak, bu araçlar bireyleri toplumu susturabilme kimi 

gruplara da konuşma cesareti verme gücüne sahiptir.158 Bu durum belirli grupları 

                                                            
155Kazancı, Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler , s.61  
156Cengiz Anık, “Siyasi Rejimler ve Kamuoyu”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt:1, Sayı 1, 1999, s.82  
157Özden, Ombudsman(Kamu Denetçisi) ve Türkiye’deki Tartışmalar, s. 128 
158Bu gücü en iyi açıklayan kuram ElisabethNoelle-Neumann tarafından geliştirilen Suskunluk 
Sarmalı kuramıdır. Bu kuram çeşitli konu başlıkları üzerinde kitle iletişim araçlarının kamuyu görüş 
ve tartışma alanından uzaklaştırma becerisi üzerinde durur. Kuramda dört temel varsayım vardır: 

- İnsanlar belli bir görüşü benimsemede yalnız olduklarını düşünüyorlarsa bunu açık 
olarak dile getirmekten kaçınırlar. Ancak bu görüşlerinin destek göreceğine 
inandıklarında çevresiyle paylaşımda bulunurlar. 
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yönetimi denetleme yetisinden yoksun bırakır. Bir başka kamuoyu aktörü olan baskı 

grupları da belirlenmiş ortak menfaatler etrafında birleşen ve menfaatlerini 

gerçekleştirmek için yönetimi etkilemeye çalışan örgütlü gruplardır. Her baskı grubu, 

devlet dairelerinin bir ya da bir kaçının yürüttüğü faaliyetlerle ilgilenir; üyelerini bu 

faaliyetlerden haberdar eder, kamu siyasasının oluşturulmasına ve yürütülmesine etki 

etmeye çalışır.159 Bu doğrultuda çeşitli faaliyetlerde bulunan baskı grupları yönetimi 

saydamlığa ve verimliliğe yöneltir ve böylelikle dolaylı olarak da olsa yönetimin 

denetimine katkı sağlar.  

Etkin ve sağlıklı bir kamuoyu için her şeyden önce kişilerin kendilerini içinde 

bulundukları toplumla özdeşleşmiş görmeleri gerekir. İçinde yaşadığı toplumun 

sorunlarına duyarsız kalmayan kişilerin bir kamuoyu oluşturabilmeleri için uygun 

yasal ve siyasal ortamın gerçekleşmiş olması da şarttır. Kişiler doğru ve iyi bir 

şekilde bilgilendirilmelidir, bilgi edinme kaynaklarına ulaşım engellenmemelidir. 

Buşartlarda oluşacak kamuoyu çatışmanın, emrivakiliğin değil işbirliği, ikna ve 

uzlaşmanın hakim olduğu bir kamuyönetimini de güçlendirecektir. Yerel 

yönetimlerde kamuoyu denetimi, kamuoyunu oluşturmada etkili araçların 

yetersizliği, yerel halkın bilinçsizliği, yönetimin denetime katılma konusundaki 

isteksizliği gibi nedenler yüzünden verimli değilir. 

 

2.2.5. Uluslararası Denetim 

Hızla küreselleşen dünya ulus devletlerin mutlak ve sınırsız egemen olduğu günleri 

geride bırakıp, uluslararası aktörlerin ulus devletlerin hukuku, ekonomisi hatta 

toplumsal yaşantısı üzerinde etkili olduğu yeni bir düzen yaratmıştır. Bu yeni 

                                                                                                                                                                         
- Birey belli bir görüşün toplumda ne kadar geçerli olduğunu saptamada kitle iletişim 

araçlarını kendisine ölçü alabilir. Kendi görüşü bu araçlarda yeterince yer bulmuyorsa, 
görüşünün baskın olmadığına kanaat getirir. 

- İletişim araçlarının çoğu tekelci şekilde hareket etmekte, aynı kanı ve görüşlere yer 
vererek insanları yanlış bilgilendirmektedir. 

- Görüşünün baskın olmadığına kanaat getirmiş insanlar, toplumdan dışlanma korkusuyla  
görüşünü savunamayacaktır. Suskun kalındıkça o görüş olduğundan daha az yaygın 
sayılacak ve böylece bir Suskunluk Sarmalı oluşacaktır. 

Kuram hakkında daha fazla bilgi almak için şu kaynağa bakabilir: ElisabethNoelle-Neumann, 
Kamuoyu Suskunluk Sarmalının Keşfi, Ankara: Dost Kitabevi,1998. 

159 Bilal Eryılmaz, “Kamu Bürokrasisinin Denetlenmesinde Yeni Gelişmeler”, Amme İdaresi 
Dergisi, Cilt:26, Sayı 4, 1994, s. 97 
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düzende hiçbir devlet tek başına bir ada değildir, hepsi anakıtanın bir parçasıdır, 

devletler birbirleriyle yoğun siyasal, ekonomik ve sosyal ilişkiler içine girmişlerdir.   

Küreselleşmiş dünya düzeninin en etkili aktörlerinin başında Avrupa Birliği 

(AB) gelir. Avrupa Birliği, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa çapında barışın 

sağlanması ve Avrupa ülkeleri arasında ekonomik bir işbirliğinin kurulması 

amacından hareketle 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran Paris 

Antlaşması’na dayanan günümüzde 28 üyeye sahip bir topluluktur. AB, Türkiye ile 

katılım müzakerelerini sürdürmektedir. Avrupa Birliği’nin Türk kamu yönetiminin 

denetiminde nasıl bir etkiye sahip olduğunu inceleyecek olursak; öncelikle Birliğin 

üye olacak devletlerin demokratik bir yapıda olmasını zorunlu görmekte160 bu da 

beraberinde kamu maliyesinde şeffaflık, yönetimde verimlilik ve etkinlik, yerel 

yönetimlerde özerklik gibi ilkeleri getirmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin 

Türkiye için bir demokratikleşme özendiricisi olduğunu iddia edebiliriz.   

Birlik, kendisine üye olma gayretindeki ülkeler üzerinde en etkin denetimi 

İlerleme Raporları aracılığıyla gerçekleştirmektir. Türkiye için hazırlanan İlerleme 

Raporları’nın hem yönetim üzerinde hem de kamuoyunda oldukça etkili olduğu 

söylenebilir. Öyle ki yönetim tarafından raporlarda dile getirilen önerileri 

gerçekleştirmek, şikayet edilen konularda iyileştirmeler yapmak için anayasal ve 

yasal değişiklikler yapılmaktadır, kendilerini ilgilendiren sorunların raporlarda dile 

getirildiğini gören bireyler de bu konuda taleplerini daha güçlü şekilde dile 

getirebilmektedir. İlerleme Raporları’nın Türk kamu yönetiminde gerçekleştirdiği 

denetime örnek olarak 2013 yılı Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu’na bakmak 

yerinde olacaktır.161 Raporda eğitimden gümrük birliğine, güvenlikten dış ilişkilere 

toplam 33 fasıl hakkında değerlendirme yapılmıştır. Raporda yerel yönetimlere 

ilişkin değerlendirmelere bakacak olursak, Rapora göre Türkiye’de yerel yönetimlere 

yetki devri konusunda kaydedilen ilerleme sınırlıdır. Kasım 2012’de kabul edilen 

6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu da Raporda yer almış, Kanun ile 

                                                            
160Avrupa Parlamentosu Siyasal Komisyonu’nun hazırladığı Birkelbach Raporu “ Ancak, ülkelerinde 
gerçek demokratik uygulamaları ve temel hak ve hürriyetlere saygıyı garanti eden devletler, 
topluluğumuza üye olabilir.” demektedir. Raporla ilgili daha detaylı çalışma için bakınız: Nikolay 
Marinov,”Does Integration Spread Democracy Through IdeasorConditionality?”, Los Angeles: UCLA 
International Institute, 2004 
161http://www.abgs.gov.tr/files/strateji/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf  adresinden rapora erişilebilir. 
(E.T. 26.12.2013) 
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belediyelerin yetkilerinin kapsamı genişletildiği; böylece bazı küçük belediyelerin 

kamu hizmeti sunma konusunda kapasitelerinin zayıf olduğu yönündeki Avrupa 

Konseyi eleştirisinin kısmen karşılandığı belirtilmiştir. Ancak, yetki devri yoluyla 

belediyelerin güçlendirilmesi veya kendi gelirlerini toplamalarının sağlanması 

konusunda Avrupa Konseyi tavsiyeleri yerine getirilmemesi eleştirilmiştir.Bu tarz 

eleştiriler karşısında Türkiye’nin takındığı tavır önceki ilerleme raporları sonrasında 

görüleceği gibi yasal değişiklikler ve reformlara yönelmek olmaktadır.  

Türkiye’nin uluslararası denetiminde imzaladığı uluslararası sözleşmelerin  

de etkisi yüksektir. Çoğunlukla üyesi olduğu uluslararası kuruluşların organları 

tarafından hazırlanan bu sözleşmeler içerdikleri konuda Türk yönetimini bağlamakta, 

sözleşmeye aykırı bir uygulama olduğunda çeşitli yaptırımları gündeme 

getirmektedir. Örneğin Türkiye 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi’nin kurucu 

üyelerindendir. Konsey, Statüsü’nün 3. maddesinde her üye devletin hukukun 

üstünlüğü ilkesini ve yetkisi altındaki herkesin insan haklarından yararlanma ilkesini 

kabul etmiştir. Statü bununla da yetinmeyerek, 8. maddesinde insan haklarına ve 

temel özgürlüklere uymayan, bunları ciddi bir biçimde çiğneyen üye devletlerin 

Konseyden çıkarılması yolunu öngörerek, insan haklarına saygılı olmayı bir 

yaptırıma bağlamıştır.162 Avrupa Konseyi’nin hazırladığı Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin Türkiye’yi en çok bağlayan ve etkileyen sözleşme olduğu iddia 

edilebilir. Bu sözleşme 1954 yılında onaylanarak iç hukukumuzun bir parçası 

olmuştur. Sözleşmeye dair Türk hukukunda gerçekleşen önemli değişikliklerden 

birisi Anayasanın 90.maddesine getirilen düzenlemedir. 90. madde, eski haliyle, 

Avrupa Birliği normlarının, Birliğin öngördüğü şekilde Türkiye’de uygulanmasına 

imkan vermemekteydi. Ayrıca uluslararası anlaşmaların Türk hukundaki normlar 

hiyerarşisindeki yeri yıllardır tartışılmaktaydı. Kanun yapıcı Anayasanın 

“Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma” başlıklı 90. maddesinin son fıkrasına 

2004 yılında “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 

nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas 

alınır.” hükmünü ekleyerek hem tartışmaları sonlandırmak hem de Birlik 

normlarının ulusal hukuktaki yerini netleştirmek istemiştir. 90. maddenin son 

                                                            
162Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s. 478 
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fıkrasında yapılan bu düzenleme literatürde iki biçimde yorumlanmıştır. Bülent 

Tanör, Ergun Özbudun ve Hüseyin Pazarcı’nın savunduğu görüşe göre bu hüküm, iç 

hukuk düzeninde andlaşmaların kanunlarla eşdeğer bağlayıcılığa sahip olduğunu 

gösterir. Bu görüşü kabul etmeyen Mümtaz Soysal’a göre ise temel haklara ilişkin bu 

uluslararası anlaşmalar kanunların üzerindedir, Şeref Gözübüyük ise bu belgeleri 

Anayasa’nın dahi üzerinde görmektedir.163  Bu sözleşmenin ihlalinin yaptırımı ihlal 

eden devletin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yani uluslararası 

yargının önüne çıkarılabilmesidir. Türkiye, AİHM'nin yargı yetkisini kabul etmiştir. 

AİHM kararlarının iç hukukta dört temel etkisi mevcuttur. 

 İnsan hakları ihlallerine yol açan sebep bir kanun ise, bunun 

değiştirilmesi ve kaldırılması: Örneğin; idam cezasının kaldırılması, 

evlenen kadına kızlık     soyadını kullanma imkanı getirilmesi. 

 İnsan hakları ihlallerine yol açan sebep idarenin  bir uygulaması ise, 

bunun düzeltilmesi: Örneğin; makul sürede yargılamaya engel olan yapısal 

sorunların çözümü 

 Tazminat: Türkiye’nin iç hukuku  gerçekleşen  ihlali ancak kısmen telafi 

edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği taktirde, hakkaniyet uygun surette, zarar 

gören tarafın tatminine hükmeder. Türkiye hem manevi kayıplara hem 

maddi kayıplara ilişkin olarak tazminata mahkum etmektedir. 2012 yılı 

verilerine göre Mahkeme’nin en çok tazminata mahkum ettiği ikinci 

ülkedir.164 

 Yargılamanın yenilenmesi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisine 

gelen başvuruları inceledikten sonra Sözleşme’nin çeşitli maddelerinin 

ihlalilin ancak yargılamanın yenilenmesi suretiyle ortadan 

kaldırılabileceğine hükmedebilir. Bu doğrultuda; Türk mahkemeleri 

tarafından verilen ceza hükmünün, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

veya eki Protokolleri’nin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu 

                                                            
163Bu görüşler,  Bilgin’in makalesinden derlenmiştir. Derya Bilgin, ”Anayasa’nın 90. Maddesinde (7 
Mayıs 2004) Yapılan Değişikliğin Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,  Ankara Barosu Dergisi, 
Sayı 4, 2008, s. 110 
164Ntvmsnbc, AİHM'in Rekorunda Türkiye İkinci, Haber Bülteni, 10.04.2013, 
http://www.ntvmsnbc.com/id/25434804/, ( E.T. 23.01.2014) Ek olarak bu çalışmanın yazılışı sırasında 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tarihi boyunca bir ülkeye hükmettiği en yüksek tazminatı 
“Benzer ve Diğerleri Türkiye’ye Karşı” davasında 1994’te gerçekleşen köy bombalamasına ilişkin 
olarak Türkiye’ye verdiğini de hatırlamak yerinde olacaktır.  
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aykırılığa dayandığının, AİHM’ninkesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi 

durumu, Türk hukukunda  yargılamanın lehe yenilenme nedenini 

oluşturmaktadır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) gibi yine Avrupa Konseyi 

tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı da Türkiye’nin yerel 

yönetim yapısını oldukça etkileyen bir uluslararası sözleşmedir.165 Avrupa Konseyi 

tarafından 15 Ekim 1985 tarihinde imzaya açılan ve 1988 tarihinde yürürlüğe giren 

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı Türkiye 21 Kasım 1988 

tarihinde imzalamıştır. Şart 1 Nisan 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şart, yerel 

yönetimlerin görev ve sorumlulukların giderek artmasından hareketle bu yönetimlere 

esneklik tanınmasını, yerel yönetimlerin üstlendikleri görevlerini en iyi şekilde 

gerçekleştirecek yönetim yapısına kavuşturulmasını ve yerel yönetimlerin merkezi 

idarenin aşırı müdahalesinden korunmasını amaçlamaktadır. Şartta seçimle iş başına 

gelen yöneticilerin çalışma koşulları, yerelde uygulanacak idari denetimin niteliği ve 

sınırı, yerel yönetimlerin kaynak özerkliği, yerel yönetimler ile merkezi idare 

arasında işbirliği ve dayanışmanın sağlanması için gereken esaslar ve yerel 

yönetimlerde yargısal denetimin etkinliğinin sağlanması gibi çeşitli konularda temel 

ilkeler yer alır.  

Türkiye, Özerklik Şartı’nın bazı maddelere çekince koymuş, bazı maddeleri 

ise kabulü zorunlu olmadığı halde kabul etmiştir.166 Çekince koyduğu maddelerin 

genel olarak yerel yönetimleri asıl, merkezi yönetimi ikincil konuma getirecek bu 

anlamda Türkiye’nin merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayansa da 

merkezin ağır bastığı mevcut yönetim anlayışıyla uyuşmayacak nitelikte maddeler 

olduğunu söylebiliriz. Türkiye’nin çekince koymadan kabul ettiği ilkeler arasında en 

önemli ilke “Subsidiarite/Yerindenlik/Yersellik/Hizmette Halka Yakınlık” ilkesidir. 

Federal devlet sistemlerinde uzun yıllardır uygulanmakta olan subsidiarite ilkesi 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 4. maddesinde de hayat bulur. Şarta 
                                                            

165Türkiye’nin taraf olduğu yerel yönetimlere ilişkin başka  anlaşmalar da mevcuttur. Örneğin 
bunlardan biri yine Avrupa Konseyi’nin hazırladığı Avrupa Yerel Topluluklar Veya Yönetimler 
Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi’dir. Bu sözleşme ülkelerin sınır bölgelerinin her iki 
tarafındaki belediye ve bölge yönetimleri arasında işbirliğini öngörmekte ve sınırlarda bölgesel 
planlama, kalkınma ve çevrenin korunması gibi düzenlemeleri içermektedir. 
166Detaylar ile ilgili şu çalışmalara bakılabilir: Harun Saki, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”, 
Sayder Dış Denetim Dergisi, Sayı 4, 2011; Murat Zorluoğlu, “Yeni Yerel Yönetim Mevzuatı ve 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”, İdarecinin Sesi Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011. 
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göre yerel yönetimler kanunlarla başka bir makama ya da kuruluşa bırakılmamış 

kamusal hizmetlerde faaliyette bulunurken tam takdir yetkisine sahip olmalı ve bunu 

destekleyecek şekilde kamusal hizmetlerin vatandaşa en yakın makamlar tarafından 

yerine getirilmesi tercih edilmelidir. Subsidiarite ilkesi ombudsman denetiminin 

yerelde örgütlenmesini desteklemesi bakımından bu çalışma için de önemli bir 

ilkedir. 

Sonuç olarak, Türkiye’nin uluslararası denetimini inceledikten sonra 

rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki Türkiye’nin bu denetim türünü kabullenmiş olması 

hiçbir devletin küreselleşen dünyadan kendini soyutlamasının çeşitli siyasi, 

ekonomik ve sosyal nedenlerle mümkün olmadığını göstermektedir. Bu yüzyılın en 

belirgin özelliği de budur. Siyasal alanda global değerler olarak benimsenen 

demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti anlayışı, hiçbir ulusal yönetimin ilgisiz 

kalamayacağı ilkeler haline gelmiş ve aykırı davranış ve uygulamalar diğer devletler 

ve uluslararası örgütler tarafından sınırlandırılmaya çalışıldığı gibi, uluslararası 

kamuoyu ve baskı grupları da çeşitli mekanizmalar aracılığıyla bu alanlarda canlı bir 

duyarlılık ortamı oluşturmaktadır.167 

 

2.2.6. Ombudsman Denetimi 

Ombudsman denetimi, dünyada görülen başarılı uygulamalar sonrasında Türk kamu 

yönetiminin tanıştığı son denetim türüdür. 2. bölümde tüm detaylarıyla incelenen 

Kamu Denetçiliği Kurumu ülkemizde ombudsman denetimini gerçekleştiren yegane 

kurumdur. Birkaç istisna dışında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yapma 

yetkisine sahip olan Kamu Denetçiliği Kurumu yerel yönetimler üzerinde de denetim 

gerçekleştirmektedir.Kamu Denetçiliği Kurumu 30 Mart 2014 tarihinden itibaren 

yerel yönetimlerin, bağlı idarelerinin ve birliklerinin eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarına yapılacak şikayet başvurularını da almaya başlamıştır. Ancak yerel 

yönetimlerin işlem ve eylemlerinden kaynaklanan şikayetlerin Kurum’un iş yükünü 

nasıl etkileyeceği, ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararlarının yerel 

yönetimler üzerinde ne tür bir karşılık bulacağı henüz tespit edilememiştir. Bu 

                                                            
167H.Ömer Köse, “Küreselleşme Sürecinde Uluslararsı Denetimin Artan Önemi ve Kamusal 
Denetimin Uluslararasılaşması Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:37, Sayı 3, 2004, s.37 
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nedenle tezin bu bölümünde, yerel yönetimlerin özerkliği ve Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı’nın önemli bir maddesi olansubsidiarite/ hizmette halka 

yakınlık ilkelerinin bir gereği olarak yerel yönetimlerin eylem ve işlemlerinden 

kaynaklanan şikayetlerin ulusal düzeyde görev yapan ombudsman tarafından değil 

yerele ait olan bir ombudsman tarafından incelenmesinin, Türkiye’de yerel 

yönetimlerin denetiminde karşılaşılan sorunları çözmede etkin olup olmayacağı 

araştırılacaktır. Çeşitli ülke uygulamalarının göz önünde bulundurulduğu araştırma 

sürecinin sonucunda da Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanlığının uygulanmasına 

ilişkin bir model sunulacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM OMBUDSMANLIĞI 

 

4.1.YEREL YÖNETİM OMBUDSMANI 

Yerel yönetim ombudsmanı/ombudsmanları, merkezi yönetim ombudsmanlarının 

bütün özelliklerini taşıyarak, belli bir bölge ya da kentte, yerel yönetimlerin kötü 

işleyişinden kaynaklanan sorunları çözümlemek, vatandaşların yerel yönetimlerdeki 

haklarını korumak ve yerel yönetimlerin daha iyi işlemesi amacıyla, yönetimin 

düzeltilmesi için önerilerde bulunmak üzere oluşturulan ve müdahale alanlarının 

ölçüsünde otorite ve etkileri sınırlandırılan ombudsmanlardır.168 Bu ombudsmanlar 

hem ulusal düzeyde başarısı kanıtlayan ombudsmanlığın yerel yönetimlerde yaşanan 

sorunlara da bir çare olabileceği inancının hem de yerele ait ombudsman 

örgütlenmesinin yerel yönetimlerin özerkliğinin bir gereği olarak görülmesinin bir 

sonucudur.  Ayrıca ulusal ombudsmanların iş yükünün fazlalığı ve yerel yönetimlerin 

yeni dünya düzeninde giderek güçlenmesi yerel yönetim ombudsmanlarına duyulan 

ihtiyacın diğer nedenleri olarak sayılabilir. 

Yerel yönetim ombudsmanlarının, daha önce genel olarak ombudsman için 

ifade edildiği gibi, ombudsman olarak nitelendirilmesi için bağımsızlık ve tarafsızlık, 

kolay erişebilirlik, geniş araştırma ve inceleme yetkisine sahip olma ve kararlarının 

tavsiye niteliğinde olması gibi özelliklere sahip olması gerekir. Bu ölçütler açısından 

yerel yönetim ombudsmanını değerlendirecek olursak; öncelikli olarak uygulandığı 

ülkelerde yerel yönetimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamak amacıyla 

ombudsmanın Anayasa ve yasalarda düzenlendiğini görürüz. Örneğin yerel yönetim 

ombudsmanı İngiltere’de 1974 tarihli Yerel Yönetim Kanunu’nda, Hawaii’de Hawaii 

Gözden Geçirilmiş Kanun’nun 96. bölümünde ombudsmanın bağımsızlığını ve 

tarafsızlığını sağlayacak güvencelerle düzenlenmiştir. Yerel yönetim ombudsmanları 

uygulandığı çeşitli ülkelerin kiminde atama ile kimilerinde ise ülke parlamentosu ya 

                                                            
168Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bağımsız Bir Denetim Organı 
Ombudsman, İstanbul: IULA- EMME Yayınları, 1997, s.65’ten aktaran Ünal, Türkiye’de Yerel 
Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 91 
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da yerel parlamentolar tarafından seçilerek göreve gelir ve aynı usullerle aynı makam 

tarafından görevden alınır. Hangi makam tarafından görevlendirilirse 

görevlendirilsin yerel yönetim ombudsmanından beklenen onun tüm makam ve 

kişiler karşısında bağımsız ve tarafsız hareket etmesidir. Kuşkusuz bu beklentinin 

gerçekleşmesi için  yerel yönetim ombudsmanının yeterli bütçeye ve personele sahip 

olması  şarttır. Yerel yönetim ombudsmanları diğer ombudsmanlar gibi kolayca ve 

ücretsiz olarak ulaşılabilir durumdadır. Ancak genellikle yerel yönetim 

ombudsmanına başvuru için idari başvuru yollarının tüketilmesi gerekir. Yerel 

yönetim ombudsmanlığının uygulandığı ülkeler ombudsman denetimini etkin ve işler 

kılabilmek için ombudsmana geniş bir araştırma ve inceleme yetkisi verir. Öyle ki bu 

yetkilerin bazıları yargı organlarının yetkileriyle aynıdır. Örneğin İngiltere’deki üç 

yerel yönetim ombudsmanından biri olan Jerry White 2005 yılında İngiltere’de yerel 

yönetim ombudsmanlığının rolüne ve etkililiğine dair hazırlanan bir raporda 

kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapta bilgi edinmek amacıyla kişileri ifadeye 

çağırmakta Yüksek Mahkeme’nin gücüne sahip olduklarını belirtmektedir.169 

Yerel halkın sorunlarına odaklanan, yerel yönetimlerin denetiminde yaşanan 

aksaklıkların giderilmesine ve yerelde demokrasinin, özgürlüğün ve özerkliğin 

gelişimine katkıda bulunan yerel yönetim ombudsmanlığının genel olarak sahip 

olduğu yetkileri ve yerine getirdiği görevleri ayrı başlıklarda incelemek yerinde 

olacaktır. 

 

4.1.1. Yerel Yönetim Ombudsmanının Yetkileri 

Ombudsman denetiminin mevcut olduğu ülkeler ve tabi Türkiye örneği 

düşünüldüğünde, ombudsmanların yetki alanının mümkün olduğu kadar geniş 

tutulduğuna tanık oluruz. Ancak ülke düzeyinde görev yapan ombudsmanlarla 

karşılaştırıldığında yerel yönetim ombudsmanları yapısal özelliklerinden dolayı daha 

kısıtlı bir yetki alanına sahiptir. Yerel yönetim ombudsmanları başta yerel yönetimler 

olmak üzere, uygulandıkları ülkeye göre yerel yönetim birlikleri, yerel yönetimlere 

bağlı kuruluşlar ve yerelde görev yapan başka kamu kurum ve kuruluşları üzerinde 

                                                            
169House of Commons, The Role and Effectiveness of the Local Government Ombudsmen for 
England, Eleventh Report of Session 2004–05, 5 Nisan 2005.  
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denetim gerçekleştirir.170 Örneğin Yunanistan’da Kallikrates Reformu olarak da 

bilinen 3852/2010 Kanunu ile en az 20.000 nüfuslu her belediyede kurulan yerel 

yönetim ombudsmanı görev bölgesi olan belediyenin kötü yönetiminden 

kaynaklanan şikayetleri incelerken, Hawaii eyaletinde görev yapan yerel yönetim 

ombudsmanı kendisini kuran kanunun 1. maddesine göre yargı çalışanları, yerel 

meclis üyeleri, vali ve valilik çalışanları gibi bazı görevliler dışında yerel yönetimler 

ve yerel kamu kuruluşlarını denetlemeye yetkilidir.171 Yerel yönetim 

ombudsmanlarına yerel yönetim ombudsmanının yetki alanına giren kurum ve 

kuruluşların kötü yönetiminden zarar gören tüm bireyler ve tüzel kişilikler şikayet 

başvurusunda bulunabilmektedir.172 Yerel yönetim ombudsmanları ırk, dil, din gibi 

ayrımlar gözetmeksizin çalıştıkları için ülkede yaşayan yabancılar da yerel yönetim 

ombudsmanına başvuruda bulunabilir. Yerel yönetim ombudsmanına başvurma 

hakkına sahip kişiler yerel yönetim ombudsmanlığının uygulandığı ülkelerde hemen 

hemen değişmese de ombudsmana başvuru usulleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. 

Genel olarak yerel yönetim ombudsmanına yazılı olarak başvurulduğunu 

söyleyebiliriz. 

Yerel yönetim ombudsmanı yetki alanına giren kurumları denetlerken hiçbir 

makam ve kişiden emir ve talimat almadan, bağımsız ve tarafsız olarak çalışır. 

Re’sen başlattığı ya da herhangi bir başvuru sonucu gerçekleşen denetim sürecinde 

yerel yönetim ombudsmanı denetim gerçekleştirdiği kurumlardan her türlü bilgi ve 

belgeyi isteme hakkına sahiptir. Ek olarak ombudsman bilgisine başvurmak için 

kişileri ifadeye çağırabilir, tanık dinleyebilir, keşif yapabilir.Yerel yönetim 

ombudsmanı tüm inceleme ve araştırmaları sonucunda tavsiye niteliğinde kararlar 

alır ve genellikle bunları bir rapor halinde kamuoyu ile paylaşır. Ülkelere göre 

farklılıklar olsa da, yerel yönetim ombudsmanı yerel yönetimden şikayet konusu ile 

ilgilenmesini, bir işlemde bulunmasını talep edebilir,  düzenleyici bir idari işlemin ya 

da hukuksal düzenlemenin değiştirilmesini, kaldırılmasını ya da yeni bir düzenleme 

yapılmasını önerebilir. Çoğunlukla ombudsman denetiminin gerçekleştiği yerel 

                                                            
170Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 94 
171Bakınız: Chapter 96, Hawaii Revised Statutes, The Ombudsman 
http://www.google.com/url?q=http://www.ombudsman.hawaii.gov/chapter96/&sa=U&ei=qOdjU4mP
CKLMygOisoKgAQ&ved=0CB4QFjAA&usg=AFQjCNGhCYHlraLTki69CCrFmCUN-3MF6A  
( E.T 29.09.14) 
172 Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 100 
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yönetimlerden ombudsmanın aldığı tavsiye kararları doğrultusunda herhangi bir 

adım atılıp atılmadığının yerel yönetim ombudsmanına bildirilmesi de istenir. Ancak 

yerel yönetim ombudsmanı gerçekleştirdiği denetim sonucunda herhangi bir suç 

unsuruna rastlarsa buna ilişkin olarak herhangi bir idari ya da cezai soruşturma 

başlatamaz. Ayrıca yerel yönetim organlarının yerine geçecek şekilde karar veremez. 

Yerel yönetim ombudsmanları, kendilerine gelen şikyetler üzerine yaptıkları 

soruşturmalarda yerel otoritelerce alınmış kararların hangi yöntemle alındığı ile 

ilgilenmekte, kararın değerini ölçmekten ve karar mekanizmasının yerine geçmekten 

sakınmaktadırlar.173 

 

4.1.2. Yerel Yönetim Ombudsmanının Görevleri 

Yerel yönetim ombudsmanı, genel nitelikli ombudsmana benzer yetkilerle yerel 

düzeyde faaliyet gösterir. Yerel halkın yerel yönetimlerin işlem ve eylemleri 

karşısında hak aramalarında başvurubilecekleri alternatif bir kurum olan yerel 

yönetim ombudsmanı çeşitli ülkelerde farklı alanlarda görevler üstlenmiştir. 

Aşağıdaki başlıklarda yerel yönetim ombudsmanının temel görevleri incelenecektir. 

 

4.1.2.1.Yerel Halkın Hak ve Özgürlüklerini Korumak 

Hak ve özgürlüklerin korunması ombudsmanlığın var oluş nedenidir. Dolayısıyla 

yerel yönetim ombudsmanının temel görevi de yerel düzeyde hizmet sunan 

yönetimlerin hukuka aykırı, hukuka uygun olsa da hakkaniyete aykırı hatalı işlem ve 

eylemleri karşısında yerel halkın hak ve özgürlüklerini korumaktır.  

Yerel yönetim ombudsmanı yerel halkı mağdur durumda bırakan yerel 

yönetimlere ait işlem ve eylemler karşısında kişilerin haklarını korumak için 

uygulandığı ülkede ona tanınan yetkiler çerçevesinde ya re’sen ya da şikayet üzerine 

harekete geçer. Önceki başlıklarda değinildiği gibi kişilerin haklarını korumak üzere 

örgütlenen başka kurum ve kuruluşlar da mevcuttur. Kuşkusuz bunların başında 

yargı gelir. Bu bağlamda yerel yönetim ombudsmanının yargı denetimine bir 

alternatif olmaktan ziyade onu destekleyecek ve şikayetleri yargıya taşımadan çözme 
                                                            

173Richard Kirkham, “A Complainant’s View of the Local Government Ombudsman”, Journal of 
Social Welfare and Family Law, Vol 27, No 3-4, December 2005, s. 392 



108 
 

imkanı sunması bakımından yargı organlarının iş yükünü azaltacak bir niteliğe sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki kendisine gelen başvuruları değerlendiren 

yerel yönetim ombudsmanı karar vermeden önce ilgili yerel yönetim makamının ya 

da personelinin de konu hakkındaki görüşünü öğrenir, ardından şikayetçi ile şikayet 

edilen arasında uzlaşma sağlamaya çalışır.174 Taraflar arasında uzlaşma sağlanırsa o 

konuda herhangi bir karar almaz.  

Yerel yönetim ombudsmanına başvurunun ücretsiz ve kolay olması, 

ombudsmanın çalışmalarını gerçekleştirirken ırk, dil, din gibi tüm ayrımları 

reddetmesi, diğer denetim türlerine özellikle yargıya kıyasla çabuk sonuç vermesi 

yerel yönetim ombudsmanının yerel halk tarafından tercih edilmesinde etkilidir. Bu 

nitelikler aynı zamanda yerel yönetim ombudsmanının yerel halkın hak ve 

özgürlüklerini korunmasında etkin bir denetim mekanizması olmasına katkıda 

bulunur.175 

 

4.1.2.2.İyi Yönetimin Gerçekleşmesine Katkıda Bulunmak 

Tüm yönetimler gibi yerel yönetimler de aldıkları kararlar, gerçekleştirdikleri işlem 

ve eylemlerle kişilerin statüsüne, haklarına hatta sosyal ve ekonomik yaşantısına 

müdahale edebilecek güçtedirler. Kamu gücü dediğimiz güçle hareket etme yetkisine 

sahip olan yerel yönetimlerin kendilerine bahşedilen bu gücü iyi yönetim ilkeleri 

çerçevesinde kullanmamaları durumunda kimi zaman telafisi mümkün olmayacak 

durumlar ortaya çıkabilir. Hatta yerel yönetimler kanunlar ve diğer düzenleyici 

kurallar çerçevesinde hareket ederken dahi kişilerin hak ve özgürlüklerine zarar 

verebilir. Aynı şekilde yerel yönetimler kötü yönetime örnek bir tutumu yapısal, 

ekonomik veya siyasi nedenlerden dolayı içselleştirmiş ve bunun yarattığı sonuçları 

önemsemiyor olabilir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı yerel yönetimlerde  yönetimin 

kötü uygulamalarının giderilip yönetimin hem rasyonelleşmesine hem de 

iyileştirilmesine rehberlik edecek bir yol göstericiye ihtiyaç duyulur. Yerel 

yönetimlerin kendi geliştirdiği içsel denetim mekanizmaları, yargı denetimi ve yerel 

yönetimler üzerinde merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilen denetimler yerel 

                                                            
174Örnek olarak İngiltere’deki yerel yönetim ombudsmanı incelenebilir: http://www.lgo.org.uk/guide-
for-advisers/our-investigation/ 
175 Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 96 
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yönetimleri hukukun kendilerine çizdiği çerçeve içinde kalmaya zorlayacak derecede 

yaptırımlara sahip olsalar da iyi yönetimin sağlanması için bu yeterli değildir. 

Yerelde iyi yönetimin gerçekleşmesi için hukuka bağlılığa ek olarak gerçekleşmesi 

gereken şartlara şunlar örnek verilebilir: 

 Yerel yönetimlerde yönetsel içreklik en aza indirilmeli böylece yönetimin 

halk karşısında saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlanmalıdır.Bu 

doğrultuda yerel yönetimler halka etkili ve açık bir şikayet mekanizması 

da sunmalıdır. 

 Halkın seçimiyle görev başına gelen yerel yönetim organlarında 

vatandaşın yönetimin işleyişine katılmasına imkan tanınmalıdır. 

 Yerel yönetimlerin işlem ve eylemleri yerinde ve tutarlı olmalı, böylece 

halk nezdinde öngörülebilirlik sağlanmalıdır. 

Yerel yönetim ombudsmanı yerel düzeyde kendisine gelen şikayetleri 

incelerken yerel yönetimlerin kötü yönetimiyle kaçınılmaz bir mücadele içine 

girer.Hem şikayetleri tarafsız ve bağımsız çalışarak kısa süre içinde çözüme 

kavuşturur, şikayet konusu haksızlığı ortadan kaldıracak tavsiyelerde bulunur hem de 

bu şikayetler doğrultusunda gerçekleştirdiği inceleme ve araştırma sürecinde yerel 

yönetimlerde var olan yanlış uygulamaları, yetersizlikleri, aksaklıkları tespit ederek 

yerel yönetimlerin bunların farkında olmasını sağlar. Yerel yönetimlere iyi yönetimin 

sağlanması konusunda rehberlik eder. Bu doğrultuda yıllık ve özel raporlar hazırlayıp 

yayınlayarak yerel yönetimleri de yerel halkı da kötü yönetim konusunda 

bilinçlendirir.176 

Genel amaçlı ombudsmanlarla karşılaştırıldığında yerel yönetim 

ombudsmanlarının yönetimi iyi yönetim ilkelerine uygun davranmaya sevk etme 

konusunda daha başarılı olduğu iddia edilebilir. Yerel yönetimdeki yöneticiler halkın 

seçimiyle göreve geldikleri ve arkalarında halkın desteği olduğu sürece yönetimde 

kalabildikleri için yerel halkın istek ve düşüncelerine oldukça duyarlıdır. Bu nedenle 

sahip olduğu halk desteğinden yoksun kalmak istemeyen her yerel yönetim, yerel 

yönetim ombudsmanın inceleme ve araştırmaları sonucunda aldığı kararları tavsiye 

niteliğinde olmasına rağmen uygulama da merkezi yönetimdeki yöneticilere göre 

                                                            
176 Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 98 
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daha istekli davranır. Çünkü ombudsman gibi dünyada saygınlığı olan bir kurumun 

kendi yönetimi hakkında halka açık şekilde eleştirilerde bulunması, o yerel 

yönetimin haksız ve yanlış uygulamalarını ifşa etmesi yerel yöneticiler için itibar 

sarsıcı ve güven kaybettirici bir durumdur. 

 

4.1.3. Yerel Yönetim Ombudsmanlığı Örnek Ülke İncelemesi: İngiltere 

Siyasal ve yönetsel gelenekleri açısından kendine özgü özelliklere sahip olan 

İngiltere Türkiye’den farklı olarak merkezi yönetime bağlı, il, ilçe ve diğer kademeli 

bölüme ayrılan standart bir taşra teşkilatına sahip değildir.177 Bu durum bir çok 

ülkede merkezi yönetim tarafından yerine getirilen kamu hizmetlerinin İngiltere’de 

yerel yönetimlerce üstlenilmesi ve dolayısıyla bu ülkede yerel yönetimlerin oldukça 

önemli konuma gelmesi sonucunu doğurmuştur. Ülkede yerel yönetimlerin geçmişi 

15. yüzyıla kadar geri götürülebilse de İngiltere ve Galler’de büyük yerleşim 

yerlerinde yerel meclislerin kurulması 1835 yılında gerçekleşmiştir. 1888 Yerel 

Yönetim Kanunu ile il meclislerinin niteliği değiştirilmiş, atanmış kişiler yerine 

seçilmiş kişilerden oluşan bir yapıya dönüştürülmüştür.178 1888 Kanunu aynı 

zamanda 28 alt düzey belediye kursa da ilk seçilmiş ilçe belediye meclisleri 1894 

yılında çıkarılan Yerel Yönetim Kanunu sonrasında oluşmuştur. İngiltere’de yerel 

yönetimler yıllar içinde çeşitli yasal düzenlemelerle tekrar tekrar şekillenmiş, 

bugünkü yapısına 1974 yılında yürürlüğe giren Yerel Yönetim Kanunu (Local 

Government Act)  ve 1986 Düzenlemeleri ile kavuşmuştur. İngiltere’de yerel 

yönetim yapısı nüfus ölçütü dikkate alınarak çeşitli kademelere ayrılır, bu kademeler 

il (county), bölge (district), köy (parish) ve özel bir düzenlemeye tabi olan Büyük 

Londra (Greater London) olarak sıralanabilir. 

İngiltere’de yerel yönetimler Parlamento tarafından çıkarılan kanunlarla 

oluşur,. Parlamento bu yönetimlerin yetkilerini  ve sınırlarını düzenler, gerekirse 

onları kaldırabilir. Örneğin Thatcher döneminde Londra Büyükşehir Belediyesi, 

yüksek maliyetli ve halktan kopuk olduğu gerekçesiyle 1985 Yerel Yönetim Kanunu 

                                                            
177Günlük hayatta daha çok İngiltere olarak dile getirilen ülke aslında İngiltere, Galler, İskoçya ve 
Kuzey İrlanda’dan oluşan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’dır. Bu çalışmada daha 
çok Büyük Britanya’nın bir parçası olan İngiltere incelenecektir.  
178Birgül Ayman Güler, Onur Karahanoğulları, Koray Karasu ve diğerleri, Kamu Yönetimi Ülke 
İncelemeleri, Ankara: İmge Kitabevi, 2009, s.218 
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ile 1986’da kaldırılmış, 1999 Londra Büyükşehir Belediyesi Kanunu Greater London 

Authority Act) ile yeniden kurulmuştur. İç örgütlenme bakımından büyük ölçüde 

benzerlik gösteren yerel yönetimler Londra Büyükşehir Belediyesi hariç olmak üzere 

genellikle seçimle görev başına gelmiş bir yöneticiden yoksundur. Tarihsel olarak da 

parlamento üstünlüğünün yaşandığı en iyi örnek olan İngiltere’de yerel yönetimlerde 

de meclis üstünlüğü vardır. Öyle ki yerel yönetim meclisleri kuvvetler birliği ilkesine 

göre çalışır. Meclis üyelerinin kendi aralarından seçtiği meclis başkanı yerel yönetim 

birimleri arasında eşgüdüm sağlamak ve meclis çalışmalarını yürütmekle görevlidir. 

Siyasal olarak yansız olmasına önem verilen meclis başkanı meclisi temsil eder.  

İngiltere’de yerel yönetimler Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 4. 

maddesinin 2. fıkrasında yerel yönetimlerin kanun tarafından belirlenen sınırlar 

çerçevesinde, yetki alanlarının dışında bırakılmış olmayan veya başka herhangi bir 

makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda faaliyette bulunabilmesini ifade 

eden genel yetkiye sahip olmadığını ancak kanunlarla verilen görevlere ilişkin 

detayları belirmek konusunda yetkili olduğunu belirtmek gerekir.Bu açıdanİngiliz 

yerel yönetimleri diğer ülke yerel yönetimlerine kıyasla çok geniş bir özerkliğe 

sahiptir. İngiltere’de yerel yönetimler çok sayıda önemli kamu hizmetini yerine 

getirir. Bu hizmetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 4.1: İngiltere’de Yerel Yönetimler Tarafından Sunulan Hizmetler 

 
Ana 

hizmet 

 
Hizmet Kapsamına 

İlişkin Örnek 

 
Ana 

Hizmet 

 
Hizmet Kapsamına İlişkin 

Örnek 
 

Eğitim 
-Okullar,  
-Genç,yetişkin, aile ve 
topluluk eğitimi 

 
Çevre 

Hizmetleri 

-Cenaze işlemleri 
-Tüketicinin Korunması 
-Çevre Sağlığı 

 
Ulaştırma 

- Otoyollar 
- Trafik Yönetimi ve 
Yol Güvenliği 
- Toplu Ulaşım 

 
Planlama 

ve 
Kalkınma 

-Yapılaşma Kontrolü 
-Ekonomik Kalkınma 
- Bina Denetimleri 

 
Sosyal 

Hizmetler 

-Çocuk ve Aile 
Hizmetleri 
- Yaşlılar ve 
Kimsesizler için 
Hizmetler 

 
Koruyucu 
Hizmetler 

-Polis Hizmetleri 
-İtfaiye ve Kurtarma 
Hizmetleri 
-Mahkeme Hizmetleri 

 
Konut 

-Belediye Konutları 
-Evsizlere Yönelik 
Hizmetler 

 
Merkezi ve 

Diğer 

-Yerel Vergilerin Toplanması 
-Yerel Seçimler 
-Demokratik Temsil 
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Hizmetler 

 
Kültürel 

Hizmetler 

-Kültür ve Tabiat 
Varlıkları 
-Kütüphaneler 

 
- 

 
- 

Kaynak:Department for Communities and Local Government, LocalGoverntment 

Financial StatisticsEngland No:23, 2013, s.17 

Tablo 4.1’te görüldüğü gibi İngiliz yerel yönetimleri bir çok ülkede merkezi 

yönetimin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmektedir. Özellikle eğitim ve polis 

hizmetlerinin yerel yönetimler tarafından sunulmasının en çarpıcı örnekler olduğu 

söylenebilir. 

İngiliz yerel yönetimleri üstlendikleri kamu hizmetlerinin finansmanını çeşitli 

gelir kaynaklarından sağlar. Bunlara örnek olarak devlet bütçesinde ayrılan pay, 

devlet tarafından yeniden dağıtılan vergi gelirleri, yerel vergiler, yerel hizmetler 

karşılığında elde edilen harç ve ücretler gösterilebilir. Yerel yönetimler 2011-12 

döneminde gelirlerinin %35’ini eğitime, %19’unu konut hizmetlerine, %18’ini 

sosyal hizmetlere, %10’unu polis hizmetlerine, %8’ini kültürel hizmetlere, %5’ini 

ulaşıma, %2’sini itfaiye hizmetlerine ve %3’ünü de diğer hizmetlere ayırmıştır. 

İngiltere’de yerel yönetimlerin her türlü karar ve eylemleri kontrole tabidir.179 

Yerel yönetimler üzerinde uygulanan en güçlü denetim Parlamento’nun siyasi 

denetimidir. Merkezi yönetimde yerel yönetimler üzerinde hem mali hem idari 

denetim gerçekleştirir. Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin üstlendiği hizmetleri 

yerine getirine getirirken yetersiz olduklarına hükmederse herhangi bir yasal 

düzenlemeye ihtiyaç duymadan o hizmeti başka bir yerel yönetime ya da kamu 

kurumuna aktarma yetkisine sahiptir. Aynı şekilde yerel yönetimler daha önce ifade 

edildiği gibi hizmet sunmada genel yetkili olmadıkları için, kendilerine tanınan 

yetkileri aşıp aşmadıkları da merkezi yönetimin sıkı denetimi altındadır. Merkezi 

bakanlıklar da yerel yönetimler üzerinde, yatırım projelerinin ve üst düzey personel 

atamalarının onaylanmasından, personel ve servisler için standartlar konulmasına 

kadar özendirme veya zorlama yoluyla geniş bir idari denetim 

                                                            
179Birol Ekici, M. Cem Toker,  “ Avrupa’da ve Ülkemizde Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Etkinliği”, 
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:14, Sayı 1, 2005, s. 12 
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gerçekleştirmektedir.180 Mali denetim ise yeminli mali müşavirler ya da 

Parlamento’ya bağlı çalışan denetim komisyonları aracılığıyla yerel yönetimlerin 

gelir ve gider hesaplarının kontrolü, yerel yönetimlere yapılan yardımların yerinde 

harcanıp harcanmadıklarının denetimi gibi şekillerde hayat bulmaktadır. Yerel 

yönetimler üzerinde merkezi yönetimin bu denli sıkı denetim yetkisine sahip olması, 

İngiliz yerel yönetimlerinin köklü geçmişine rağmen özerkliğine gölge düşürdüğü 

gerekçesiyle eleştrilmektedir. Buna ilişkin en iyi örnek Jones’unironik şu sözüdür:  

“Yerel yönetimler, merkezi yönetimin istediği ve izin verdiği şeyler olmak koşuluyla, 

her şeyi yapabilirler.”181 Yerel yönetimlerin tabi olduğu bir diğer denetim yargı 

denetimidir. Yerel yönetimler hem mali hesap verebilirlik hem yetki aşımı hem de 

diğer işlemleri konusunda yargının denetimine tabidir. Ancak burada İngiltere’de 

idarenin denetlenmesi için ayrı bir idari yargı örgütlenmesi olmadığını dolayıyla bu 

denetimin adli yargı tarafından gerçekleştirildini belirtmek gerekir. 

Son olarak İngiltere’de yerel yönetimler ombudsman denetimine tabidir.  

İngiltere’de ombudsmanlık kurulmasına ilişkin en somut öneri 1961 yılında 

yayınlanan Whyatt Raporu’na dayanır. Raporun, en anlamlı önerisi Parlamento’ya 

ikame olacak değil onu tamamlayacak ve vatandaşların devlete karşı olan 

şikayetlerini açığa vuracak yeni bir sistemin yaratılmasıydı. Bu yeni sistem,sadece 

iyi yönetimin gerçekleştirilmesini sağlayacak bir yargısal koruyucudan çok ne 

“halkın bekçi köpeği” ne de “yönetimin savunucusu” değil, etkili ve adil bir 

yönetimin yüksek standartlarının bağımsız bir destekçisi olacaktı.182 Yerleşik 

Common Law mahkemelerinden farklı olarak örgütlenecek ve gereksiz 

formalitelerden arınmış tarafsız işleyecek bu sisteme İskandinav ülkelerindeki 

ombudsmanlık model olarak seçilmişti. Ancak bu öneri dönemin iktidarı tarafından 

dikkate alınmadı, bu nedenle  ombudsmanlık ancak 1967 yılında Parlamento 

Komiserliği adı altında onunla aynı adı taşıyan kanunla kuruldu. 1967 tarihli Kanun 

yerel yönetimleri Parlamento Komiseri’nin yetki alanı dışında bırakıyordu. Yerel 

                                                            
180Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s.106 
181G.W.Jones, “ The Multi- Dimensional Constitution in the United Kingdom: Centralisation an 
Decentralisation”, The International Conference on The British Constitution, LSE, Londra, 29-30 
Mayıs 2003’den aktaran Güler, Karahanoğulları, Karasu ve diğerleri, Kamu Yönetimi Ülke 
İncelemeleri, s. 243 
182Ann Abraham, “The Parliamentary Ombudsman and Administrative Justice: Shaping the next 50 
years”, Londra: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,  13 Ekim 2011, s. 4 
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yönetimlerden gelen şikayetlerin kamuoyunda giderek daha fazla yer alması ve 

mevcut denetim mekanizmalarının yetersizliği yerel yönetimler için de bir 

ombudsmanlık oluşturulması yönünde önerileri ortaya çıkardı. En nihayetinde bu 

öneriler 1974 yılında çıkarılan Yerel Yönetimler Kanunu ile İngiltere ve Galler için 

yerel yönetim ombudsmanının  kurulması ile sonuçlandı. 

İngiltere’de 1974 yılında oluşturulan yerel yönetim ombudsmanlığı ve kısa 

zamanda kendisinden beklenenden daha fazla etkinlik göstermiş ve vatandaşlar ile 

yerel yönetimler arasında yaşanan sorunların çözümünde sık tercih edilen bir kurum 

olmuştur. Şimdi örnek olarak incelenen İngiliz yerel yönetim ombudsmanlığına 

yakından bakmak yerinde olacaktır. 

 

4.1.3.1.Yerel Yönetim Ombudsmanının Görevlendirilmesi ve Görevinin 

Sonlanması 

İngiltere’de yerel yönetim ombudsmanlarına ilişkin temel bilgiler 1974 tarihli Yerel 

Yönetimler Kanunu’nun 3. bölümünde yer alır.183 Kanun’nun 23. maddesinin 4. 

fıkrasına göre yerel yönetim ombudsmanları ilgili Bakanın İngiltere’deki ya da 

gereken duruma göre Galler’deki ilgili otoritelere danıştıktan sonra vereceği tavsiye 

üzerine Kraliçe tarafından atanır.Kanun’da atanacak yerel yönetim ombudsmanı 

sayısına dair bir hüküm bulunmamakla beraber 23. maddenin 8. fıkrası Yerel 

Yönetim Komisyonu’nun ülkeyi bölgelere ayıracağına ve her bir bölge için bir ya da 

daha fazla yerel yönetim ombudsmanı atanacağına hükmeder. Bir yerel yönetim 

ombudsmanının birden fazla bölgeden sorumlu olması da mümkündür. Uygulamada 

İngiltere, Londra ve Güneydoğu; Güney, Güneybatı ve ülkenin merkezindeki yerler; 

Kuzey olarak üç bölgeye ayrıldı ve her biri için bir yerel yönetim ombudsmanı 

görevlendirildi. Atanan üç yerel yönetim ombudsmanı Londra, Coventry ve York’ta 

ofise sahiptir.184 

Kanun’un 23. maddesinin 5. fıkrasının tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak 

çalışabileceğine hükmettiği yerel yönetim ombudsmanları belirli bir yıl için göreve 

                                                            
183http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/7/part/III adresinden Kanun’a (Local Government Act) 
erişim mümkündür. 
184Mary Senevinatre, “The Local Government Ombudsman”, Journal of  Social Welfare and 
FamilyLaw , Volume: 21, Issue 2, 1999, s. 165 
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gelmezler. Kanun yerel yönetim ombudsmanlarının 65 yaşına kadar görev yapacak 

şekilde atanacaklarını belirtir. Kuşkusuz bu ombudsmanların tarafsız ve bağımsız 

çalışabilmesi için onlara tanınan hakimlik teminatına185 yakın bir güvencedir. Bu 

güvenceye ek olarak yerel yönetim ombudsmanlarının görevden alınma usulü de 

Kanun’da keyfiyete yer vermeyecek şekilde belirlenmiştir. Kanunun 23. maddesinin 

6. fıkrasında yerel yönetim ombudsmanlığı görevinin sona ermesi için şu üç yolu 

öngörmüştür: 

 Yerel yönetim ombudsmanı kendi isteği üzerine Kraliçe tarafından 

görevden alınır. 

 Kraliçe, yerel yönetim ombudsmanının yetersiz ya da uygun olmayan 

davranışları nedeniyle ombudsmanı görevden alabilir. 

 65 yaşına gelerek hizmet süresi dolan her yerel yönetim ombudsmanı 

görevini bırakmalıdır. 

1974 tarihli Yerel Yönetimler Kanunu 23. maddenin 1. fıkrasında bu kanunda 

öngörülen ombudsman çalışmalarının sevk ve idare edilmesi için İngiltere ve 

Galler’de olmak üzere iki yerel yönetim komisyonunun oluşturulmasına hükmeder. 

1967 yılında hayata geçirilen Parlamento Komiseri (Parlamento Ombudsmanı) 

kanunen her iki komisyonun da üyesidir. 23. maddenin 7. fıkrasına göre iki yerel 

yönetim ombudsmanı Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı tarafından İngiltere 

Yerel Yönetim Komisyonu’na başkan ve başkan yardımcısı olarak görevlendirilir. 

Sonuç olarak İngiltere’de yerel yönetim komisyonu Parlamento Komiseri ve iki yerel 

yönetim ombudsmanından oluşur.186 Yerel Yönetim Komisyonu, yerel yönetim 

ombudsmanlarının sorumluluk alanlarını belirlemek ve ombudsmanları üstlendiği 

görevleri en etkili şekilde yerine getirebilmesi için bütçe, personel gibi gereklilikleri 

sağlamakla görevlidir.  

 

                                                            
185Hakimlik teminatı, hakimlerin görevinden azledilememesi, kanunda gösterilen hal ve usuller hariç 
olmak üzere görevlerinden geçici bile olsa alınamamaları, rızaları olmadan  görev yerlerinin 
değiştirilememesi, anayasa ya da yasalarda gösterilen yaşa kadar emekli edilememeleri ve 
maaşlarından mahrum edilememeleri gibi hususları içinde barındıran hukuki bir güvencedir. 1982 
Anayasası’nın 139. maddesinde de yer alır 
186İngiltere Yerel Yönetim Komisyonu’nun mevcut üyeleri Başkan Dr. Jane Martin, Anne Seex ve  
Parlamento Komiseri Dame Julie Mellor olarak  sayılabilir. 
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4.1.3.2.Yerel Yönetim Ombudsmanının Üstlendiği Görevler 

İngiltere’de yerel yönetim ombudsmanlarının iki temel görevi vardır. Bunlardan ilki 

yerel yönetimlerde görülen kötü yönetim (maladministration) uygulamalarının 

yarattığı adaletsizliklere ilişkin şikayetleri bağımsız, tarafsız ve çabuk bir şekilde 

araştırmak ve çözüme kavuşturmaktır. Önceki bölümlerde ifade edildiği gibi kötü 

yönetim tanımlanmakta güçlük çekilen bir kavramdır. 1974 tarihli Yerel Yönetimler 

Kanunu’nda da tanımlayan kötü yönetime Yerel Yönetim Ombudsmanı’nın internet 

sitesinde verilen örnekler şunlardır: 

 Hizmet sunumunda gecikme 
 Yanlış uygulama, uygulamaya geçmede başarısızlık 
 Yanlış prosedürlerin veya hukukun uygulanması 
 Vatandaşları bilgilendirmede başarısızlık,  
 Yetersiz kayıt tutma 
 Başvurulara cevap vermede aksaklık 
 Yanıltıcı ya da yanlış beyanda bulunma  
 Yetersiz irtibat 
 Yetersiz müzakere 
 Verilen sözlerin tutulmaması, vaadden cayma187 

Görüldüğü gibi, yerel yönetim ombudsmanı kötü yönetimin sınırları 

kanunlarla  çizilmediği için zaman içinde kendinde kötü yönetime dair kriterler 

oluşturmuştur. Ombudsman kendisine gelen her şikayeti o durumun özgün koşulları 

içinde değerlendirip bu kriterlere ışığında kötü yönetimin bir örneği olup olmadığına 

karar vermektedir. 

Yerel yönetim ombudsmanlarına yapılacak şikayetlerde şikayetçi açısından 

kötü yönetim sonucu kişisel bir haksızlığa uğrama durumunun ortaya çıkması 

gerekmektedir.188 Kişisel haksızlık kavramı da kanunlarda tanımlanmış bir kavram 

değildir. Yerel yönetim ombudsmanının yine kendi internet sitesinde “rencide 

edilmek, sıkıntılı, endişe verici ya da güç bir durumda kalmak, bir hizmetten yoksun 

bırakılmak, finansal kayıp ya da gereksiz masrafa maruz kalmak” haksızlığa örnek 

olarak gösterilmiştir.189 

Yerel yönetim ombudsmanı yerel yönetimlerin yerine getirdiği çoğu hizmete 

ilişkin şikayet başvurusu kabul etmektedir. Bu şikayetler genel olarak eğitim, sosyal 

                                                            
187http://www.lgo.org.uk/guide-for-advisers/maladministration-service-failure/ (E.T. 14.11.2013) 
188 Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s.112 
189http://www.lgo.org.uk/guide-for-advisers/injustice/ (E.T.14.11.2013) 
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hizmetler, belediye vergileri,ulaşım, çevre, konut ve komşuların rahatsız edici ve 

antisosyal davranışları konusunda gelen şikayetler başlıkları altında 

yoğunlaşmaktadır. İşte yerel yönetim ombudsmanın ilk ve en temel görevi yerel 

yönetimlerin bu hizmetlerini yerine getirirken bu hizmetlerden yararlanan 

vatandaşların maruz olduğu kötü yönetimi tespit etmek ve kötü yönetimin kişiler 

üzerindeki etkilerini ortadan kaldıracak tavsiyelerde bulunmaktır. 

Yerel yönetim ombudsmanının bir diğer temel görevi iyi yönetim ilkelerinin 

gerçekleştirilmesinde yerel yönetimlere yol göstermektir. Her ne kadar kötü 

yönetimin sınırlarını çizmese de yerel yönetim ombudsmanı iyi yönetimin nasıl 

olduğuna dair raporlar ve bildiriler hazırlamaktadır. Örneğin, yerel yönetimlere 

idealyönetimi göstermek için Yerel Yönetim Komisyonu tarafından hazırlanan 42 

maddelik bir İyi Yönetim Rehberi190 vardır. Rehberde yerel yönetimlere iyi 

yönetimin sahip olası gereken özelliklere örnek olarak belediyelere ilişkin mevzuatın 

doğru anlaşılıp doğru şekilde uygulanması, belediyelerin sahip olduğu gücü sadece 

kanunlarda öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanması, tutulan kayıtların düzenli 

olarak derlenmesi, kişilerin kendilerini ilgilendiren süreçler hakkında düzenli olarak 

bilgilendirilmesi, bir kişi ya da topluluğa yönelik ayrımcılıktan kaçınılması gibi 

ilkeler bulunmaktadır. 

Yukarıda yerel yönetim ombudsmanın temel görevleri incelendikten 

sonrayerel yönetim ombudsmanın  görev alanı dışında kalan konulara bakmak 

yerinde olacaktır. 1974 tarihli Yerel Yönetimler Kanunu’nda Çizelge 5’te yerel 

yönetim ombudsmanının soruşturamayacağı konular karışık şekilde sayılmaktadır.191 

Ancak bunun  tamamlanmış bir liste olduğunu söylemek güçtür. Genel olarak bunları 

belirtecek olursak, öncelikli olarak yerel yönetim ombudsmanı hali hazırda hakkında 

bir mahkemeye ya da bakanlığa başvurulmuş ya da o şikayete ilişkin yargı kararı 

bulunan konuları inceleyemez. Aynı şekilde o şikayete ilişkin başka bir makama 

başvuru yapılması gerekiyorsa ombudsman başvuruyu kabul edemez. Haklı 

görülebilecek bir nedenin olması hali saklıdır. Ayrıca bir şikayetin yerel yönetim 

ombudsmanın görev alanına girmesi için şikayetçinin şikayet konusunun  farkına 

                                                            
190The Commission for Local Administration in England, GoodAdministrativePractice- Guidance On 
Good Practice 2, Mayıs 2001. 
191Local Government Act,  Schedule 5,  1-7 . 
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vardığı ilk andan itibaren 12 ay içinde yerel yönetim ombudsmanına başvurması 

gerekir. Haklı nedenlerin varlığı halinde bu süre aşılsa da şikayet kabul edilebilir. 

Yerel yönetim ombudsmanları işten çıkarılma, emeklilik gibi kişisel konulara ilişkin 

konuları ve bazı ticari ve sözleşmesel konuları inceleyemez. Ek olarak yereldeki 

okulların iç işleyiş düzeninde dair çoğu konu da yerel yönetim ombudsmanının görev 

alanı dışındadır. 

Yerel yönetim ombudsmanı, hukuki süreç içerisinde mahkemeden önceki 

aşamada mahkemeye sunulan kanıtları ve bu işlemler sırasında yerel otoritelerin ya 

da mahkeme personelinin yaptığı işlemler ile polis yetkililerinin suçun araştırılması 

ya da önlenmesi için yaptığı işlemleri soruşturamamaktadır.192 Yerel yönetim 

ombudsmanı ilgili yerel yönetimin sınırları içinde yaşayan insanların çoğunluğunu 

ilgilendiren konuları da inceleyemez. Son olarak Çizelge 5’in 3. maddesinin 2. 

fıkrasına göre toplu yolcu taşınması, sanayi kuruluşlarının, pazarların ve eğlenceli 

yerlerinin işletilmesi işlemlerine ilişkin şikayetler yerel yönetim ombudsmanlarının 

görev alanına girmez. 

 

4.1.3.3.Yerel Yönetim Ombudsmanının Yetkileri ve Yetki Alanı 

Dünyadaki ombudsmanlık uygulamalarının çoğunda görüldüğü gibi ombudsmanlar  

üstlendikleri görevleri yerine getirebilmeleri için geniş yetkilerle donatılmıştır. Aynı 

durum yerel yönetim ombudsmanı için de geçerlidir.  

İngiltere’de yerel yönetim ombudsmanın yetkileri de 1974 tarihli Yerel 

Yönetim Kanunu’nda belirtilmiştir.Re’sen harekete geçme yetkisi olmayan yerel 

yönetim ombudsmanları ancak yazılı bir şikayet üzerine soruşturma 

başlatabilmektedir. Kanuna göre yerel yönetim ombudsmanı şikayet üzerine 

başlattığı soruşturma sürecinde ilgili otoritelerden memur ya da soruşturma hakkında 

bilgi verebilecek kişi talep edebilir ve soruşturmayı etkileyeceğini düşündüğü her 

türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. İlgili otoriteler ile diğer devler kurumları arasında 

gerçekleşen yazışmalar da yerel yönetim ombudsmanının talep edebileceği belgeler 

arasındadır. Yerel yönetim ombudsmanları soruşturmada yardımlarından ve 

                                                            
192Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 115 
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bilgilerinden yararlanacakları kişilere Hazine  tarafından öngörülen miktarda ücret 

verebilmesini sağlayabilir. Belgelerin elde edilmesi, tanıkların katılımı ve 

sorgulanması gibi konularda İngiliz yerel yönetim ombudsmanları Yüksek Mahkeme 

ile aynı güce sahiptir. Benzer şekilde hukuken kabul edilebilir bir mazereti olmadan 

herhangi bir kişinin yerel yönetim ombudsmanının görevlerini yerine getirmesini 

engellemesi ya da yerel yönetim ombudsmanının soruşturma yürütmesine engel 

olacak nitelikte suç veya ihmalin varlığında yerel yönetim ombudsmanı bu suç ve 

saldırıyı Yüksek Mahkeme’ye karşı işlenmiş olarak ilan edebilir. Son olarak 

belirtmek gerekir ki, Kanun’un 29. maddesinin 4. fıkrasına göre belgelerin elde 

edilmesinde veya delillerin sunulmasında yerel yönetim ombudsmanı karşısında 

Kraliyet ailesi bir ayrıcalığa sahip değildir. Bu son durum ülkede yerel yönetim 

ombudsmanlığının tarafsız ve bağımsız hareket etme kabiliyetinin ne kadar güçlü 

olduğunu göstermesi açısından çarpıcıdır. 

Görev alanına yerel yönetimlerin hizmetlerinin çoğunu alan ve geniş 

yetkilerle donatılan yerel yönetim ombudsmanı sorumlu olduğu bölge içindeki bir 

çok kurum ve kuruluş üzerinde yetki kullanır. Kanunda sayılan kurum ve 

kuruluşlardan başlıcaları şunlardır: 

 Londra Büyükşehir Belediyesi 

 Kasaba ve semt belediyeleri hariç olmak üzere mahalle, belde, kent veya 

bölge belediyeleri 

 Suç soruşturması ve suçun önlenmesi hariç olmak üzere Emniyet 

makamları 

 İtfaiye ve kurtarma makamları 

 Milli Park kurumları 

 Yeni Kasabalar Komisyonu 

 Londra Kalkınma Ajansı 

 Bazı konularda okullar ve okul yönetim kurulları 

 Yerel otoritelerin ortak kurulları 

 Londra Yangın ve Acil Durum Planlama Makamı 

 Sel ile mücadele kapsamında Çevre Ajansı 
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 Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların üyeleri, personeli ve komiteleri, 

alt kurulları 

Kanun’un yetki alanının düzenlendiği 25. maddesinin 2. fıkrasına göre 

Kraliçe emri ile yerel yönetim ombudsmalarının yetki alanında değişiklik yapabilir, 

istisnalar getirebilir. Devam eden fıkra Kraliçe’nin emrinin yeni bir Kraliçe emri ile 

değitirilebileceğine ya da yürürlükten kaldırılabileceğine hükmetmektedir. İngiltere 

Parlamentosu’nun her ikisi de yani Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası da bu emri 

iptal edebilir. Bu yetki İngiltere’de parlamento üstünlüğünü gösteren başka bir 

kanıttır. 

 

4.1.3.4.Yerel Yönetim Ombudsmanının Çalışmasına İlişkin Esaslar 

Görev ve yetkilerinin ardından yerel yönetim ombudsmanının kendisine gelen 

şikayetler karşısında nasıl bir süreç izlediği ve bu sürecin sonunda ne türden kararlar 

aldığını incelemek gerekir.  

Yerel yönetimlerdeki ilgili otoritelerin kötü yönetiminin mağduru olan ve 

haksızlığa uğrayan herkesin yani tüm bireylerin, tüzel kişilerin ve ülkedeki 

yabancıların yerel yönetim ombusmanına başvurma hakkı bulunmaktadır. Ancak 

Yerel Yönetimler Kanunu’nun 27. maddesine göre Kraliçe, Kraliyet Bakanları, 

devlet dairesi yetkilileri ve maaşının tamamı ya da büyük çoğunluğu Parlamento 

tarafından karşılanan yetkililer ile bir endüstrinin tamamını ya da bir kısmını devlet 

adına üstlenmiş, yerel yönetimlerin ya da bir kamu kuruluşunun amacına hizmet 

eden kurumlar yerel yönetim ombudsmanına başvuru hakkına sahip değildir. Yerel 

yönetim ombudsmanı başvuru yapılmadan önce şikayette bulunacak kişilerin şikayet 

konusu gerçekleştikten sonra konuya ilişkin olarak mümkün olan en kısa sürede 

yereldeki ilgili otoritelere başvurmaları, başvurularına aldıkları yanıt tatmin edici 

olmazsa mevcutsa şikayetlerini ikinci kademeye taşımalarını ve tüm bunların 

sonucunda şikayet konusuna dair tatmin edici sonuç elde edilememişse yerel yönetim 

ombudsmanına başvurmalarını gerekmektedir. Kısaca Kanuna göre yerel yönetim 

ombudsmanı bir şikayeti soruşturmadan önce o şikayet konusu hakkında ilgili yerel 

yönetim otoritesinin bilgisi olup olmadığını araştırmakta, eğer kişi ilgili otoriteye 

başvuruda bulunmamışsa kendisine gelen şikayet başvurusunu ilgili otoriteye 
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göndererek otoritenin başvuruyu kendi şikayet prosedürüne eklemesini talep 

etmektedir. Yerel otorite şikayetçiye makul sürede yanıt vermezse ya da başvuruya 

gelen cevap şikayetçiyi tatmin etmemişse şikayetçi yerel yönetim ombudsmanına 

tekrar başvurabilir. 

Yukarıdaki bölümlerde değinildiği gibi İngiltere’de Parlamento Komiseri’ne 

başvuru ancak bir parlamento üyesi aracılığıyla gerçekleşebilmekteydi. Yerel 

yönetim ombudsmanlarına yapılacak şikayet başvurularının da 1974 tarihli Yerel 

Yönetimler Kanunu’na göre yerel meclis üyeleri aracılığıyla yapılması 

öngörülmüşken, 1988 yılında yapılan yasal değişiklikle bu konuda kolaylık 

getirilerek doğrudan başvuru yapabilme yolu açılmıştır.193 Değişikliğin yapıldığı ilk 

yılda şikayet sayısı % 44 oranında artmıştır.194 

Yerel yönetim ombudsmanı şikayet kendisine ulaştıktan sonra 5 iş günü 

içerisinde şikayet sahibine bundan sonra neler olacağına ilişkin bilgi verir. 

Ombudsman genellikle bu süreye sadık kalır. Yerel yönetim ombudsmanı idari 

başvuru yollarının tüketildiğini, yazılı şikayet başvurusunda kötü yönetim iddiasının 

açıkça belirtildiğini tespit ederse şikayete ilişkin İlk Değerlendirme aşaması başlar. 

Bu aşamada yerel yönetim ombudsmanı şikayet sahibiyle genellikle telefonla irtibata 

geçer ve şikayet sahibinin başvurudan ne beklediğine dair daha fazla bilgi edinir. İlk 

değerlendirme sonucunda ombudsman şikayet konusunun kanunlarla kendisine 

tanınan yetki alanına girmediğini ya da şikayette çok hafif bir haksızlığın mevcut 

olduğunu tespit ederse genellikle 20 iş günü içinde başvuru sahibine şikayeti 

inceleyemeyeceğine dair bilgi verir. Eğer şikayet konusu yerel yönetim 

ombudsmanının görev ve yetki alanı içindeyse bir sonraki aşamaya geçilir. Yerel 

yönetim ombudsmanı incelemeye almadıkları dahilkendisine gelen tüm şikayetleri 

ilgili yerel otoritelere bildirir. Kötü yönetiminden ve haksız uygulamasından şikayet 

edilen yerel yönetime şikayet başvurusunun ve başvuruda yer alan belgelerin bir 

kopyası verilir. Ancak mümkün olduğu ölçüde şikayet sahibinin başvurusunda 

gizliliğinin korunması esastır. Örneğin aile içi şiddet gibi bir durum söz konusu ise 

şikayet sahibinin yerel yönetim ombudsmanına bu konuda bilgi vermesi şartıyla 

                                                            
193Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s.120 
194Mary Seneviratne, ComplaintsProceduresInLocal Government, Sheffield: Faculty of Law 
University of Sheffield, 1990, s. 100 
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kişinin adresi tamamen gizli tutulur. Yerel yönetim ombudsmanına yapılmış başvuru 

şikayet konusu hakkında bilgilendirilen yerel otoritenin bu konuda bir işlem ya da 

eylem gerçekleştirmesine engel değildir. Bu aşama da tamamlandıktan sonra şikayet 

konusunun araştırılması için bir soruşturmacı görevlendirilir. Bu görevlendirilme ve 

soruşturmacının kim olduğu hakkında şikayet sahibine de bilgi verilir. Soruşturmacı 

şikayet konusuna ilişkin bilgi toplamak için araştırmalar yapar, gerekirse şikayet 

sahibi ya da şikayet edilen kişi ya da makamla görüşmeler düzenler, ihtiyaç duyarsa 

ilgili yerel otoritelerin belgelerini inceler. Yerel yönetim ombudsmanı, adil bir karar 

verebilmek için yeterli bilgiye sahip olduğuna inandığında genellikle ne yönde karar 

verilmesinin muhtemel olduğuna dair şikayet sahibine yazı gönderir. Bu uygulama 

aynı zamanda şikayet sahibine kesin karar verilmeden önce yorumda bulunma fırsatı 

sunar. En nihayetinde yerel yönetim ombudsmanı şikayet konusuyla ilgili kesin 

hükmünü verir ve bu hükmü gerekçeleriyle birlikte şikayet sahibine yazılı olarak 

bildirir. 

Yerel yönetim ombudsmanının başvuru sonucunda vereceği kararlar tavsiye 

niteliğindedir, kararların bir yaptırımı yoktur. Dolayısıyla ombudsman yerel 

otoritelere ne yapacaklarını ya da yapmayacaklarını söyleyemez. İnceleme ve 

soruşturma sonucunda yerel yönetim ombudsmanı genellikle başvuru sahibinden 

özür dilenmesini, yanlış kararın ya da işlemin doğru şekilde yinelenmesini, maddi 

tazminat ödenmesini, politika ve prosedürlerin gözden geçirilmesini önerir. 195 Yerel 

                                                            
195Yerel yönetim ombudsmanın aldığı kararlara ilişkin örnekler şunlardır: 

 Bayan A’nın aracı belediyenin sosyal konutlarında ikamet eden yaşlı bir yakınına 
acil nitelikte bir ziyaret gerçekleştirildiği sırada belediye tarafından çekildi ve Bayan 
A’nın aracını kurtarmak için 95 Pound ödemesine karar verildi. Ama daha sonra bu 
ödeme birkaç ay için ertelendi. Belediye bu tazminatın arttılmasını teklif ettiyse de 
Bayan A’nın yakınının sağlığının giderek kötüleşmesi nedeniyle Bayan A o sosyal 
konutu daha sık ziyaret etmek zorunda kaldı. Yerel yönetim ombudsmanı kendisine 
bu nedele gelen şikayet sonucunda başvuru sahibinden özür dilenmesini ve Bayan 
A’ya sosyal konutta 12 aylık bir süre için park yeri tahsis edilmesini önerdi. 
Ombudsman aynı zamanda kararında bu önerilerin Bayan A’ya belediyenin cezasına 
denk bir tazminat ödenmesinden daha değerli olduğunu belirtti. 

 Bayan J, Belediye’den kendisi için bir tekerlekli sandalye temin edilmesini istedi. 
Belediye bu başvuruya cevap vermei bir ay geciktirdi ve bu süre sonunda verdiği 
cevapta Bayan J’nin sadece sosyal kullanım için tekerlekli sandalye istemesinin 
belediyenin tekerlekli sandalye temin prosedürüne uygun olmadığını belirtti. Yerel 
yönetim ombudsmanı bu konuda Belediye’nin Bayan J’nin kişisel ihtiyaçlarını 
düşünmede başarısız olduğunu ve tekerlekli sandalyeden yoksun olmanın Bayan 
J’nin hem sosyal ilişkilerine hem de sağlık randevularına devamını etkilediğini 
belirterek Bayan J’den özür dilenmesini ve Belediye’nin tekerlekli sandalye 
verilmesine ilişkin prosedürünü gözden geçirmesini önerdi. 
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yönetim ombudsmanının kararlarına karşı bir temyiz yolunun kanunen öngörülmüş 

değildir. Ancak kararda hukuki bir hatanın mevcut olduğu düşünülüyorsa Yüksek 

Mahkeme’ye başvurulabilir. 

Yerel yönetim ombudsmanları inceleme ve soruşturmaları sonucunda 

soruşturma raporları hazırlar ve bu raporları ilgili yerel otoriteye gönderir. İlgili 

otorite raporu temsil aldığını en geç iki hafta içinde kamuoyuna duyurur ve raporu 

halkın incelemesine açar. Yerel otorite raporu teslim aldığı tarihten itibaren 

ombudsman tarafından daha uzun bir süre öngörülmediyse üç ay içinde yerel 

yönetimin şikayet konusunda verdiği önerilere ilişkin attığı adımlara, gerçekleştirdiği 

düzenlemelere ilişkin ombudsmanı bilgilendirir. Eğer yerel otorite yerel yönetim 

ombudsmanının tavsiye kararı üzerine hiçbir girişimde bulunmamışsa ombudsman 

ikinci bir rapor daha hazırlar. Aynı zamanda yerel yönetim ombudsmanı ilgili 

otoriteden tavsiye kararlarının neden yerine getirilmediğine ya da neden tatmin edici 

sonuçlar elde edilemediğine ilişkin ifade vermesini ister. Bu ifade yerel bir gazetede 

15 gün içinde en az iki kez yayınlanır. Ancak anlaşmazlığın bu noktaya kadar 

gelmesi çok nadir rastlanılan bir durumdur.Yerel yönetim ombudsmanının kararları 

tavsiye niteliğinde olmalarına rağmen yerel yönetimlerce büyük çoğunlukla yerine 

getirilmektedir. Kuşkusuz bunda yerel yönetimlerin kamuoyunu karşısına almaktan 

çekinmesinin etkisi büyüktür. Daha öncelerde de ifade edildiği gibi kamuoyu 

denetimini harekete geçirebilme ombudsmanların sahip olduğu en büyük güçtür. 

Soruşturma raporlarına ek olarak yerel yönetim ombudsmanları önemli 

gördükleri konularda özel rapor hazırlayabilirler. Özel raporlar daha çok yerel 

yönetimlerde iyi yönetim ilkelerinin sağlanmasında rehberlik edecek nitelikte 

olmaktadır. Son olarak yerel yönetim ombudsmanları her mali yılın sonunda genel 

bir yıllık rapor hazırlayarak bölgelerindeki yerel yönetim komisyonuna sunarlar. Bu 

                                                                                                                                                                         
 L, okulda darp edildi ve bu nedenle başka bir okula transfer oldu. Ancak yaşadığı 

saldırının kendisinde yarattığı korku yüzünden okula devam etmede sorun yaşadı. 
Babası bu sorunu çözmek ve kızının devamsızlığının eğitim hayatına etkilemesini 
önlemek için için Belediye’ye başvurular yaptı ancak sonuç alamadı. Yerel yönetim 
ombudsmanı Belediye’nin babaya ve kızına yoksun kalınan eğitimi telafi etmek için 
gidilecek  kursların masrafları için 6000 pound, zaten hassas durumda olan L’ye 
yaşatılan sıkıntı için 200 pound ve babaya Belediye yüzünden kaybolan zamanı için 
600 pound ödenmesini önerdi. 

Diğer örnek kararlar için bakınız: Local Goverment Ombudsman, Guidance On Good 
Practice:Remedies, 2013. 
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Kaynak: Faaliyet Raporundaki Veriler Doğrultusunda Tezin Yazarı Tarafından 

Oluşturulmuştur. 

Tabloda görüldüğü gibi yerel yönetim ombudsmanına gelen şikayetler en 

fazla eğitim ve çocuk, planlama ve kalkınma ile yetişkinlere yönelik gerçekleşen 

sosyal hizmetlerden kaynaklanmaktadır. 

Yerel yönetim ombudsmanı şu an için 174 personelle üstlendiği görevleri 

yerine getirmektedir, bu personelin 84 tanesi daha önce herhangi bir yerel otoritede 

görev almış kişilerdir. Bu durum yerel yönetim ombudsmanının yerel yönetimleri 

yakından tanıyan personeli sayesinde daha etkili kararlar alabilmesini sağlamaktadır. 

İngiltere’de ilk kurulduğu yıllarda etkin olacağına inanılmayan ve bu yıl 

kırkıncı yılına ulaşan yerel yönetim ombudsmanlığı bağlayıcı kararlar alamaması, 

görev alanı kapsamında kalan konuların varlığını ve yerel yönetimlerin kararlarının 

yerindeliğini ile değerini inceleyememesi gibi nedenlerle eleştirilse197 ülkedeki en 

önemli şikayet mekanizmalarından biri haline gelmiştir.  

Yerel yönetim ombudsmanlığı bugün İngiltere dışında Amerika Birleşik 

Devletleri, Kanada, İtalya, İspanya, Almanya, İsviçre, Danimarka, Hollanda ve diğer 

başka ülkelerde farklı isimler altında, uygulandığı ülkenin idari yapısına ve yönetim 

geleneklerine bağlı olarak farklı görev ve yetkilerle hayat bulmaktadır. Yerel 

yönetim ombudsmanlığı uygulamaları bu ülkelerle sınırlı kalmayıp sürekli olarak 

yayılmakta ve farklı ülkelerde uygulama alanı bulmaktadır.198 Bu tezin amacı da 

yerel yönetim ombudsmanlığının Türkiye’de de uygulama alanı bulup 

bulamayacağını, bulursa nasıl bir model olarak hayata geçirilebileceğini ve bu 

ombudsmanlığın Türk kamu yönetimine nasıl etkilerde bulunacağını 

değerlendirmektir. Bu noktaya kadar yapılan tüm açıklamalar bu değerlendirmenin 

okuyucular tarafından zihinlerinde soru işareti kalmadan anlaşılabilmesi için gerekli 

olduğundan artık Türkiye örneğine geçilerek çalışma sonlandırılabilir.  

 

 

                                                            
197Eleştirilere dair daha detaylı bir çalışma için bakınız: Kirkham, “A Complainant’s View of the 
Local Government Ombudsman”,  s. 383–394 
198Ünal, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s.133 
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4.2.TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM OMBUDSMANLIĞI ÇALIŞMALARI 

Türkiye’de ombudsmanlık tartışmaları uzun yıllardır devam etmekteyken Türk kamu 

yönetiminde yasal bir düzenleme olarak ilk öngörülen ombudsmanlık bugün Kamu 

Denetçiliği Kurumu adı altında hayat bulan genel görevli ombudsman değil yerel 

yönetim ombudsmanlığıdır. Genel görevli ombudsman deneyimini yaşamadan özel 

görevli bir ombudsman uygulamasını hedefleyen Türkiye bu açıdan ilgi çekicidir. 

Türkiye’de yerelde görev yapacak ombudsmanın kurulmasına ilişkin çeşitli düşünce 

kuruluşlarının çalışmalarında öneriler bulunsa da kamu kurumlarından gelmesi 

bakımınından daha dikkat çekici iki önemli adım vardır. Bu adımlar kronolojik 

sıraya göre 1996 tarihli Bayburt Valiliği’nin İl Ombudsmanı önerisi ile 2004 tarihli 

Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’un öngördüğü 

Mahalli İdareler Halk Denetçiliği’dir. 

 

4.2.1. Bayburt Valiliği’nin İl Ombudsmanı Önerisi 

Bayburt Valiliği 1996 yılında “Ombudsmanlık Kurumunun İl Ölçeğinde 

Uygulanması” adı altında çağdaş ve ileri görüşlü bir yönerge hazırlamış ve bu 

yönergeyi bakanlıklara ve ilgili makamlara göndermiştir. 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanunu’nun valiyi ilde kamu düzen ve güvenini korumak ve suçun işlenmesini 

önlemek için gereken tedbirleri almakla yetkilendirilendirmesinden kendisine temel 

edinen yönerge ilde ombudsmanlık işlevi görecek Kamu Danışmanları Kurulu adında 

bir kurulun oluşturulmasını önermiştir.  

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A maddesi uyarınca hazırlanan 
ve Ombudsman kurumunu çağrıştıran söz konusu önerge 
incelendiğinde, bu kurulun ya da kurumun, demokratik çoğulcu sistem 
içerisinde, kamu hizmetlerini dürüst, tarafsız, adil ve verimli bir 
şekilde yürütmek, idarenin eylem ve işlemlerinden olumsuz etkilenen 
kişilerin hak ve menfaatlerini korumak, halk arasında yayılabilecek 
gerçek dışı olumsuz söylentileri gidermek, halkın devlete karşı güven 
duygularının artarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla hazırlandığı 
görülmektedir.199 

Kamu Danışmanları Kurulu’nun il idare kurulu, il encümen üyeleri, o ile bağlı 

ilçedeki kaymakamlar, il merkez ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Karma 

                                                            
199İsmail Tayşi, “Ombudsman Kurumu ve Ülkemizde Uygulanabilirliği”,  Sayıştay Dergisi Özel Sayı, 
Sayı 25, Nisan-Haziran 1997, s.119 
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Komisyon tarafından bir yıl için seçilen yedi üyeden oluşması öngörülmüştür. 

Kurul’un başkanı kendi üyeleri arasından seçilecektir. Her ay en az bir defa 

toplanacak olan Kurul ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin istek ve şikayetleri 

incelemekle görevlidir. Kamu Danışmanları Kurulu inceleme sürecinde ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgele ile gerekli görürse Valilikten 

personel ve teknik yardım isteme yetkisine sahiptir. Kurul gelen başvuruları 

incelerken bir suç unsuruna rastlarsa bu durumu yetkili makamlara bildirir. Kamu 

Danışmanları Kurulu en az beş Kurul üyesinin onayıyla inceleme konularına ilişkin 

basın açıklamasında bulunabilir. Kurul aynı zamanda ili ve vatandaşları doğrudan 

ilgilendiren büyük yatırım projeleri ve genel idari düzenlemelere ilişkin olarak 

Valiliğe görüş bildirir ve önerilerde bulunabilir. Ombudsmanın rapor yayınlamasına 

benzer şekilde Kurul da yıllık çalışmalarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde 

Valiliğe sunar.200 

Kamu Danışmanları Kurulu düzenlemesi her ne kadar içinde bazı eksiklikler 

barındırsa da, bir öneri olmakla kalsa da Kurul’a başvurunun ücretsiz olması, 

İdarenin işlem ve eylemleri sonucunda haksızlığa uğrayan herkesin kuruma başvuru 

hakkına sahip olması ve son olarak yazılı ve sözlü olarak yapılabilen başvuruda şekil 

şartının aranmaması, çalışmalarına ilişkin yıllık rapor hazırlaması gibi özellikler 

Kurulu ombudsmana yaklaştırdığı için bu yönergenin Türkiye’nin yerel yönetim 

ombudsmanlığına doğru ilerleme ihtimali olan yolda önemli bir adım olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

4.2.2. Mahalli İdareler Halk Denetçisi 

Türkiye’de kamu yönetimine dair köklü değişiklikler içeren 2004 tarihli Kamu 

Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun uzun 

yıllardır tartışılagelen ombudsmanlığı ilk kez yerel yönetimler için öngörmüştür. Bu, 

Türkiye’de ombudsmanlığın uygulanmasına ilişkin kabul edilen ilk yasal 

düzenlemedir. Kanun yapıcı yerel yönetim ombudsmanına Türkçe karşılık olarak  

“mahalli idareler halk denetçisi” kavramını uygun görmüştür. Mahalli idareler halk 

                                                            
200 Tayşi, “Ombudsman Kurumu Ve Ülkemizde Uygulanabilirliği”, s. 120   
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denetçisinin201 seçimi, yetki ve görevleri halk denetçisine başvuru yolları gibi  temel 

düzenlemeler Kanunun 42. maddesinde tek başlık altında düzenlenmiştir. 

Kanuna göre her ilde yerel yönetimler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu 

idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, gerçek ve tüzel kişilerle ilgili işlem 

ve eylemlerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak üzere 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurluğa alınmada aranan niteliklere sahip, 

en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun, toplumda saygınlığı olan ve 

enaz on yıl mesleki tecrübe sahibi kişiler arasından il genel meclisinin üçte iki 

çoğunluğuyla bir halk denetçisi seçilir. İl genel meclisinin üçte iki çoğunluğu ilk iki 

turda sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk aranır, bu çoğunluk da sağlanamazsa 

dördüncü tur da oylama en çok oy alan iki aday arasında gerçekleşir. En çok oy alan 

halk denetçisi olarak seçilir.202 Halk denetçisi, görevi süresince işlerini tam bir 

dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceğine, kanun hükümlerine aykırı hareket 

etmeyeceğine dair il genel meclisi önünde yemin ederek görevine başlar. Seçildikten 

sonra varsa siyasi parti ile ilişiği kesilen mahalli idareler halk denetçisi, görevi 

süresince herhangi bir kamu kuruluşunda ya da özel kuruluşta ücretli olarak 

çalışamaz. Halk denetçisinin kamu görevlileri arasından seçilmesi de mümkündür, bu 

durumda halk denetçisi kurumundan aylıksız izne ayrılmış gibi işlem yapılır, 

kurumundaki özlük hakları da terfi ve emeklilik haklar da devam eder. 

Mahalli idareler halk denetçisi her ilde bulunan yerel yönetimlerin, yerel 

yönetimlerin bağlı kuruluşlarının, yerel yönetimler tarafından kurulan birlik ve 

işletmelerin gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren işlem ve eylemlerine karşı menfaati 

ihlal edilenler tarafından yapılan başvuruları 45 gün içinde sonlandırmak 

zorundadır.203 Konusu açık olmayan, somut iddia içermeyen, halk denetçisinin yetki 

alanına girmeyen veya dava konusu yapıldığı anlaşılan başvuruların işleme 

konulması mümkün değildir. Üçüncü kişilere dönük karar ve işlemler sebebiyle halk 

denetçisine başvurulamaz. Menfaati ihlal edilen gerçek veya tüzel kişiler, idarenin 

işlem ve eyleminden haberdar olduktan sonra veya yaptıkları başvuruya süresi içinde 

                                                            
201Bu çalışmada baştan itibaren “yerel yönetimler” kavramı tercih edilmekteyken halk denetçiliğine 
kanunda verilen bütün adın “mahalli idareler halk denetçisi” olması sebebiyle halk denetçisi ifade 
edilirken “mahalli idareler” kullanımı tercih edilecektir. 
202 Ünal, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Denetimi Ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s. 169 
203 A.g.e., s. 171 
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cevap verilmediğinde 30 gün içerisinde halk denetçisine başvurabilirler. Mahalli 

idareler halk denetçisine başvuru süresi, eylem ve işlemin ortaya çıkış tarihinden 

itibaren 6 ayı geçemez. Halk denetçisine başvuru, idari yargıya başvurmak için 

tüketilmesi gereken idari bir başvuru yolu değildir. Ancak dava açma süresi içinde 

yapılan başvuru dava açma süresini durdurur. Halk denetçisinin tavsiye kararının 

verilen süre içinde yerine getirilmemesi veya başvuru sahibini tatmin etmemesi 

halinde, kararda belirtilen sürenin bitiş tarihinden itibaren, başvuru sahibinin dava 

açma süresi yeniden işlemeye başlar. 

Halk denetçisi başvuruları inceleme sürecinde kurumlardan gereken bilgi ve 

belgeleri talep etme ve tanık dinleme yetkilerini kullanabilir. Bu süreçte elde ettiği 

kişilere ait bilgilerin gizliliğini korumaktan sorumludur. İnceleme süreci sonunda 

mahalli idareler halk denetçisinin vereceği kararlarlar başvuru sahibine ve idareye 

bildirilir. Bu kararlara karşı idare tutumunu en geç 10 gün içinde açıklamalıdır.İdare, 

halk denetçisinin tavsiyesini uygun bulmazsa görüşünü gerekçelendirir.Halk 

denetçisinin raporları kamuoyuna açıktır. Her yıl halk denetçisi önceki yılda alınan 

kararlara ilişkin il genel meclisine genel bir değerlendirme raporu sunar.  

Yukarıda temel özellikleriyle tanıtılan mahalli idareler halk denetçisinin hem 

başvuruda menfaat ihlali aranması, halk denetçisinin seçim usulü gibi Türk kamu 

yönetiminde alışılagelmiş uygulamaları içinde barındırdığını ve bu anlamda “yerli” 

olduğunu hem de dünyada ombudsmanlık için genel kabul gören, kararlarının tavsiye 

niteliğinde olması, yıllık rapor hazırlaması, bağımsızlık ilkesine uygun çalışması gibi 

özellikleri ile de dünya uygulamalarını yakalayan bir model olduğunu söyleyebiliriz. 

Ancak halk denetçisine kamuoyu yaratma gücü verilmemesi, halk denetçisinin ve 

idarenin uymak zorunda olduğu sürelerin ülkenin yapısına göre kısalığı gibi 

eksikliler de gözden kaçırılmamalıdır. 

Sonuç olarak Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanlığı oluşturulmasını 

öngören 2004 tarihli Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 

Hakkında Kanun Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından kısmen Meclise 

iade edilmiş, kısmi iadenin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yeniden 

meclis gündemine getirilmemiştir. Cumhurbaşkanının Kanunu onaylamamasının 

temel gerekçesi Kanunun kamu hizmetlerinin sunulmasında merkezi yönetimi özel 
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görevli, yerel yönetimleri genel görevli kılması ve Kanun’un Anayasada merkezi 

yönetim-yerinden yönetim ilşkilerine dair temel esasları düzenleyen 126. madde ile 

127. maddelere aykırılık teşkil etttiğiydi. Son olarak 2011 yılına gelindiğinde Kamu 

Denetçiliği Kurumu yerel yönetimleri denetleme yetkisine sahip kılınsa da ayrı bir 

yerel yönetim ombudsmanının oluşturulması kanun yapıcıların zihinlerinin 

derinliklerinden ayrılıp dillerinden yeniden dökülmeyi beklemektedir. 

 

4.3.TÜRKİYE İÇİN YEREL YÖNETİM OMBUDSMANI MODEL ÖNERİSİ 

Genel olarak ve örnek ülke olarak İngiltere’de uygulanmasını incelediğimiz yerel 

yönetim ombudsmanlığı Türkiye’de hayata geçirilmeye çalışılmış ancak bu 

çalışmalar olumlu bir şekilde nihayet bulmamıştır. Yerel yönetim ombudsmanlığının 

Türkiye’de uygulanmasında tercih edilebilecek bir model önermeden önce yerel 

yönetimler üzerinde neden yeni bir denetim modeli getirilmesinin gerektiğini 

açıklamak gerekir. Daha önce ifade edildiği gibi Türkiye’de yerel yönetimler idari 

denetime, yargı denetimine, siyasi denetime, uluslararası denetime, kamuoyu 

denetimine ve son olarak Kamu Denetçiliği Kurumu’nun gerçekleştirdiği 

ombudsman denetimine tabidir. Ancak gerçekleştirilen tüm bu denetim türlerinin 

aksayan bazı yönleri mevcuttur.  

İdari denetim, yerel yönetimlerin kendi organları ve denetim mekanizmaları 

ile kendilerini denetlediği iç idari denetim ve yerel yönetimin dışında başka bir kamu 

kurumu tarafından özellikle de idari vesayet makamı tarafından denetlendiği dış 

denetim olarak iki şekilde gerçekleşir. İç idari denetimin yerel yönetimlerin 

özerkliklerinin korunması için önemlidir ancak yeterli ölçüde etkin değildir. Dış 

denetim ise, özellikle idari vesayet denetimi, özerklik-merkeziyet dengesi merkezden 

yana ağır bastığında yerel yönetimleri hapseden demir bir kafese dönüşmeye 

meyillidir. Yargı denetimi tüm yönetsel aktörler gibi yerel yönetimler üzerinde de en 

etkili denetimdir ancak yavaş işlemesi, karışık bir süreç olması ve pahalı olabilmesi 

gibi nedenlerle sorunsuz ve tam etkin bir denetim mekanizması değildir. Soru, genel 

görüşme, gensoru gibi yollarla TBMM tarafından gerçekleşen siyasi denetim ise 

yerel yönetimleri dolaylı şekilde denetler. Ancak yerel yönetimlerin meclislerine 

tanınan denetim yolları sayesinde yerelde siyasi denetimi bir ölçüde işlerlik 
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kazanmaktadır. Bağımsız ve tarafsız bilgi kanallarının varlığına muhtaç olan 

kamuoyu denetimi ise son yıllarda Bilgi Edinme Kanunu gibi yasal düzenlemelerle 

güçlenmesine rağmen yönetsel içrekliğin hala hakim olması ve Türkiye’de yerel 

yönetimlerde etkili bir kamuoyuna imkan verecek ölçüde demokratik bir kültürün 

tam olarak yerleşmemesi nedeniyle yeterli ölçüde uygulanamamaktadır. 

Ulusal ve küresel boyutlarda yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak yerel 

yönetimler giderek güçlendikçe onların denetimi daha önemli hale gelmektedir. Bu 

süreçte Türkiye’de de yerel yönetimlerin görev ve yetki alanları genişlemiş, bu da 

yönetimlerin denetiminde yaşanan aksaklıkları ortadan kaldıracak adımlar atılmasını 

beraberinde getirmiştir. Bu adımlara bir yenisini eklenecek olduğunda, dünyadaki 

başarılı uygulamaları ile takdir toplayan yerel yönetim ombudsmanınyerel 

yönetimleri iyi yönetim ilkelerine uygun davranmaya yönlendirebilmesi nedeniyle 

yerel yönetimlerde yaşanan sorunların çözümü ve yerel yönetimlerin denetiminde 

yaşanan aksaklıkların neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesindeetkilibir yol 

olabileceği iddia edilebilir. Ancak bu iddianın gerçekleşmesi için uygulanacak yerel 

yönetim ombudsmanı modelinin taşıyacağı özellikler, sahip olacağı yetkiler ve 

üstleneceği görevlerin akademik bir düşçülükle değil Türk kamu yönetiminin 

gerçeklerine uygun olarak tespit edilmesi şarttır.Bu çalışmada da son olarak 

Türkiye’de  yeniden gündeme gelmesi öngörülen yerel yönetim ombudsmanı için bir 

model önerisi getirilecektir. 

 

4.3.1. Yerel Yönetim Ombudsmanının Özellikleri ve Görevlendirilmesi 

Öncelikle Türkiye’de oluşturulacak bir yerel yönetim ombudsmanının Kamu 

Yönetimi Temel Kanunu’nda yer alan mahalli idareler halk denetçisi örneğinde 

olduğu gibi yasal bir dayanaktan ziyade anayasal bir dayanağa sahip olması gerekir. 

Bu, kurumun bağımsız ve tarafsız hareket etmesini sağlayacak önemli bir güvence 

olacaktır. 

Türkiye’de uygulanacak olan yerel yönetim ombudsmanı devlet memuru 

olmak için gereken temel niteliklerini taşıyan, tercihen hukuk, siyasal bilgiler ve 

iktisadi ve idari bilimler fakültesi olmak üzere en az dört yıllık eğitim veren 

yükseköğrenim kurumlarından mezun, kamu yönetimi ve kamu hukuku alanlarında 
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bilgi sahibi, kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda veya özel 

sektörde en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip, hayatının hiçbir evresinde siyasi 

parti üyeliği yapmamış, 2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. 

maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis 

cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı 

verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci kısmının bir ve 

ikinci bölümündeki suçlar204, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve 

bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı 

suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya 

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum 

olmamış, görevini sürekli şekilde yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu 

olmayan kişiler arasından seçilmelidir. Yerel yönetim ombudsmanının merkezi 

atamayla gelmemesi yerel yönetimlerin özerkliğinin korunması ve ombudsmanın 

idari vesayetin yeni bir şekli olarak görülmemesi için önemlidir. 

Yerel yönetim ombudsmanının seçiminde Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 

denetçileri için öngörülen usul tercih edilebilir. Buna göre Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu’dan seçilecek üyelerden 

oluşan karma komisyon tarafından  seçilmesi uygun olabilir. Bu usül hem yerel 

yönetim ombudsmanını yerel güçlerin etkisinden koruyacak hem de merkeziyetçi 

eğilimleri ağır basan Türkiye’de daha kolay kabul görecektir. Kaç tane yerel yönetim 

ombudsmanının görevlendirilmesi gerektiği konusu yasal düzenleme ile belirtilmeli 

ve sayısı ülkenin ekonomik, toplumsal ve siyasal şartlarına göre değiştirilebilmelidir. 

Bizim kanaatimiz her ilde bir yerel yönetim ombudsmanının görev almasından 

ziyade İngiltere örneğinde de görüldüğü gibi yerel yönetim ombudsmanlarının belli 

bölgelerden sorumlu tutulmasıdır.205 Bölge yapılanmasının ülke bütünlüğüne zarar 

verebileceği tarzında getirilen eleştirileri karşılamak için yerel yönetim 

ombudsmanlığının başarıyla uygulandığı İngiltere’nin de bir üniter devlet olduğunu 

üstelik Türkiye’de şu an için kalkınma ajansları ve bölge idare mahkemeleri gibi 

                                                            
204Bu suçlar soykırım ve insanlığa aykırı suçlar ile göçmen ve insan kaçakçılığına ilişkin suçlardır. 
205İş yükünün yoğun olduğu bölgelere birden fazla ombudsman görevlendirilebilmelidir. 
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bölge düzeyinde örgütlenen kurumların olduğunu belirtmek gerekir.206 Örneğin yerel 

yönetim ombudsmanlığı için bölge idare mahkemelerinin dağılımını esas almak 

mümkündür. Ancak Türkiye’de şu an 25 adet bölge idare mahkemesi vardır ve yerel 

yönetim ombudsmanlığı için 25 sayısı kanaatimizce yüksektir. Bu nedenle 1941 

yılında coğrafi özellikler göz önünde tutularak hazırlanan ve o günden bu güne 

alışılan 7 coğrafi bölgenin yerel yönetim ombudsmanlığı için de öngörülmesi 

mümkün olabilir. Üstelik o bölgede görev yapacak yerel yönetim ombudsmanının o 

bölgede yer alan yerel yönetimlerin ortak olarak göstereceği üç aday arasından 

TBMM’deki Karma Komisyon tarafından seçilmesi öngörülürse, bu usül o bölgedeki  

yerel yönetimlerin ombudsman seçim sürecine katılmasını da sağlar.207 Böylece yerel 

yönetimler seçiminde kendilerinin de rol aldığı yerel yönetim ombudsmanının 

denetimini kabulde daha istekli olacaklardır. 

Yerel yönetim ombudsmanlarının görev süresi dünya uygulamalarında 

çeşitlilik göstermektedir. Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanının görev süresi en 

az beş yıl en çok da Anayasa Mahkemesi üyelerinde olduğu gibi 12 yıl olmalıdır. 

Ombudsmanın bu yıllar arasında görev yapacak olması hem yerel yönetim 

ombudsmanın beş yılda bir değişen yerel yöneticiler karşısında bağımsızlığını 

güçlendirecek hem de halkı kendisinden beklenen başarıyı gösteremeyen 

ombudsmana uzun yıllar boyunca katlanmak zorunda bırakmayacaktır. Ek olarak 

yerel yönetim ombudsmanlarının hakimlik teminatına benzer bir güvenceyle 

donatılmaları şarttır. İstifa, ölüm, seçildikten sonra yeterliliğin kaybedilmesi, 

göreviyle bağdaşmayacak fiillerde bulunması gibi nedenler dışında yerel yönetim 

ombudsmanının görevi süresinden önce sonlanmamalıdır. Ombudsmanın görevden 

alınması, usülde paralellik ilkesi doğrultusunda yine TBMM’nin yetkisinde 

olmalıdır. Öyle ki yerel yönetim ombudsmanının görevi esnasında bir suç işlemesi 

halinde adli makamların ceza soruşturması ve kovuşturması açabilmesi de  

TBMM’nin iznine bağlı olmalıdır. 

                                                            
206Örneğin Demiral ve Demiral çalışmalarında Türkiye’de uygulabanacak yerel yönetim 
ombudsmanlığı modelinde Türkiye’nin 26 bölgeye bölündüğü NUTS2 sınıflandırmasını uygun 
görmektedir. Bakınız: Nazan Demiral, Berkan Demiral, “Yerel Yönetimler Ombudsmanlığının 
Türkiye’de Uygulanabilirliği”, http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1427/file/NalanDemiral-
BerkanDemiral.pdf ( E.T. 29.09.2014) 
207  Yerel yönetimler tarafından gösterilecek üç adayın seçimi bölgede gerçekleşecek anket ya da 
referandum  gibi  yerel halkın katılımını sağlayan yöntemlerle yapılabilir. 
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4.3.2. Yerel Yönetim Ombudsmanının Görev ve Yetkileri 

Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanının yetki alanı yerel yönetimler, yerel 

yönetimlere bağlı kuruluşlar ve yerel yönetimlerin kurduğu birlik ve işletmelerden 

oluşmalıdır. Ombudsman bu idarelerin işlem ve eylemlerinden dolayı menfaati ihlal 

edilen yerel halkının haklarını korumak, yerelde iyi yönetim ilkelerinin hayata 

geçirilmesi için yerel yönetimlere yol göstermek ve bu doğrultuda yerel 

yönetimlerdeki kötü yönetim uygulamalarını tespit etmek, bunları araştırmak ve 

incelemekle görevli olmalıdır.208 Merkezi yönetimin taşra teşkilatının  

gerçekleştirdiği işlem ve eylemler ile yerel yönetimlerin hazırlık niteliğindeki icrai 

olmayan işlemleri, yerel yönetimlerin iç işleyişine yönelik işlem ve eylemler, yargı 

organlarının kararları ile Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yetkisine giren konular209 

yerel yönetim ombudsmanının görev alanı dışında tutulmalıdır. 

Yerel yönetim ombudsmanı sadece kendisine yapılan şikayet başvurusu 

sonucu değil re’sen de harekete geçebilmelidir. İncelemelerini gerçekleştirirken ilgili 

idarelerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilme, konu hakkında bilgisi olduğuna 

inandığı kişilerin ifadesine başvurabilme, tanık dinleyebilme ve gerekli görürse bilir 

kişi görevlendirme yetkilerine sahip olmalıdır. Yerel yönetim ombudsmanları 

incelemeleri sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlarsa adli makamlara 

başvurabilmelidir. İnceleme ve araştırmaları sonucunda alacağı kararlar hakkında 

ilgili yerel otoritenin herhangi bir eylem ve işlemde bulunmaması halinde gerekli 

görürse bu durumu ulusal ya da yerel bir gazetede belli bir süre için yayınlama ve 

böylece yerel otoritenin kötü yönetimini ifşa ederek kamuoyu oluşturma gücüne 

sahip olmalıdır. Ayrıca yerel yönetim ombudsmanı ilk okuldan başlamak üzere 

eğitim kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında, halk merkezlerinde ve diğer uygun 

ortamlarda düzenleyeceği konferanslarla toplantılarla yerel halkta yerel yönetim 

ombudsmanlığı bilinci yaratmalıdır. Hazırlayacağı rehber niteliğindeki yayınlarla 

yerel yönetimlere de iyi yönetimin nasıl sağlanacağına dair yol göstermelidir.Yerel 

yönetim ombudsmanları da görevleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kongre ve 

                                                            
208Ünal, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Denetimi Ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, s.183  
209Yerel yönetim ombudsmanı kendisine yapılan başvurunun Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görev ve 
yetki alanına girdiğini düşünüyorsa, bu durumu Kamu Denetçiliği Kurumu ile müzakere ettikten sonra 
başvuruyu doğrudan Kamu Denetçiliği Kurumu’na yönlendirebilmelidir. Bu durumda yerel yönetim 
ombudsmanına başvuru tarihi Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurma tarihi olarak kabul edilmelidir. 
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konferans benzeri toplantılara katılma ve ek olarak TBMM’nin uygun görmesi 

üzerine diğer ülkelerdeki yerel yönetim ombudsmanlarının oluşturduğu birliklere üye 

olma, bu birliklerle ortak çalışmalar yürütebilme yetkisine sahip olmalıdır.  

Yerel yönetim ombudsmanları görevlerini hızlı ve etkin şekilde 

gerçekleştirebilmek için sorumlu oldukları bölgenin toplam nüfusuna göre 

belirlenecek sayıda yardımcı personele sahip olmalıdır. Uygun olan, bu yardımcı 

personelin yerel yönetim ombudsmanı tarafından atanmasıdır. Yerel yönetim 

ombudsmanı ve teşkilatı görevlerini rahatça yerine getirecek düzeyde ve özerk bir 

bütçeyle desteklenmelidir. 

Son olarak üstlendiği görevleri bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri 

doğrultusunda yerine getirebilmesi için geniş yetkilerle donatılacak yerel yönetim 

ombudsmanına 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 30. maddesinde 

yer alan yasakların da getirilmesi gereklidir. Buna göre yerel yönetim 

ombudsmanları herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını 

hedef alan bir davranışta bulunamamalıdır. Görevlerini yerine getirirken dil, ırk, 

cinsiyet, din ve mezhep gibi nedenlerle ayrım yapamamalıdır. Görevlerini 

esnasındayaptıkları inceleme ve araştırmalarda herhangi bir şekilde öğrendikleri 

mesleki veya ticari sırları görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamamalı, bu 

sırları kendilerinin veya başkalarının yararına kullanamamalıdır. 

 

4.3.3. Yerel Yönetim Ombudsmanının Çalışma Usulü  

Yerel yönetim ombudsmanının çalışma usulünü incelemek için öncelikli olarak 

ombudsmanın ne kadar süre içinde nasıl harekete geçeceğini belirtmek gerekir. Yerel 

yönetim ombudsmanının sorumlu olduğu bölgede yaşayan ve bir yerel yönetim 

biriminin kötü yönetiminin  sonucu olan işlem ve eylemlerinden dolayı menfaati ihlal 

edilen herkes210 tarafından biçimsellikten uzak,  kolay ve masrafsız şekilde yapılacak 

bir başvuru ile ombudsman harekete geçirilebileceği gibi yerel yönetim ombudsmanı 

kendiliğinden de harekete geçebilmelidir. Böylece ombudsman bir kötü yönetim 

uygulamasını inceleyebilmek için kendisine başvuru yapılmasını beklemek zorunda 

                                                            
210“Herkes” kavramını ilgili yerel yönetimin sınırları içinde yaşayan yabancılar dahil tüm gerçek ve 
tüzel kişileri kapsamaktadır. 
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kalmayacaktır. Yerel yönetim ombudsmanına yapılacak başvuru yerel otoritenin 

işlem ve eyleminden dolayı gerçekleşen menfaat ihlalinin öğrenildiği tarihten 

itibaren 6 ay içinde yazılı veya sonradan yazıya geçirilmek üzere sözlü olarak 

yapılmalıdır. Haklı bir sebebin varlığı halinde yerel yönetim ombudsmanına süresi 

aşılmış başvuruyu kabul edip etmeme konusunda takdir yetkisi tanınmalıdır. Başvuru 

dilekçeleri doğrudan yerel yönetim ombudsmanına iletilebileceği gibi en yakın yerel 

yönetime de verilebilmelidir. Başvuruyu alan yerel yönetim birimi bu başvuruyu en 

geç 3 gün içinde yerel yönetim ombudsmanına göndermeli, başvurunun bu yerel 

yönetime yapıldığı  tarih yerel yönetim ombudsmanına başvuru tarihi olarak kabul 

edilmelidir. Yerel yönetim ombudsmanına yapılan başvuru dava açma süresini 

durdurmalıdır. 

Yerel yönetim ombudsmanı kendisine gelen başvuruyu öncelikle süresinde 

yapılıp yapılmadığı, görev ve yetki alanına girip girmediği ve başvurma hakkına 

sahip bir kişi tarafından yapılıp yapılmadığı, idari başvuru yollarının tüketilip 

tüketilmediği yönlerinden incelemelidir.211 Başvuru bu şartlar açısından geçerli 

görülürse ombudsman başvuruyu inceleme aşamasını başlatmalıdır. Aynı zamanda 

bu başvuruyu incelemeye başladığını hem başvuru sahibine hem de ilgili yerel 

otoriteye bildirmesi gerekir.Yerel yönetim ombudsmanı yerel otoriteden başvuru 

konusuna ilişkin 15 gün içinde ombudsmana ulaştırılacak bir açıklama da talep 

etmelidir. Böylece hem yerel yönetim kendisi hakkında yapılan şikayet hakkında 

bilgi sahibi olur hem de kendini savunma fırsatı bulur.Daha sonra yerel otoriteden 

gelen açıklama da göz önüne alınarak şikayet başvurusuna konu olan işlem ya da 

eylem ile kötü yönetim uygulaması araştırılmalıdır. Bu araştırma sırasında yerel 

yönetim ombudsmanı başvuru sahibiyle de yerel yönetim temsilcileriyle de 

görüşmeler düzenleyebilmeli, hatta gerekirse keşif yapabilmelidir. 

Yerel yönetim ombudsmanı başvuru konusunu insan haklarına dayalı adalet 

anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemelidir. 

Ombudsmanı diğer denetim türleri arasından özellikle yargı denetimi karşısında öne 

çıkaran özellik olan hızlı sonuç elde etmenin mümkün olması için yerel yönetim 

                                                            
211İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurularda yerel yönetim ombudsmanı başvuruyu 
doğrudan idareye göndermelidir. Aynı durum başvuruda şikayet edilen kurum ve kişinin yanlış 
gösterilmesinde de geçerli olmalı, bu durumda ombudsman doğru hasmı tespit etmelidir. 
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ombudsmanının  başvurunun kabulünden itibaren 6 ay içinde karar vermesi zorunlu 

olmalıdır. 212 

Yerel yönetim ombudsmanı tüm inceleme, araştırmaları ve denetimleri 

sonucunda tavsiye niteliğinde karar almalıdır. Alınan kararda,başvuru sahibinden 

özür dilenmesi, şikayet konusu işlemin yeniden değerlendirilmesi, başvuru sahibinin 

maddi ve manevi zararının tazmin edilmesi, eğer şikayet konusu yapısal bir sorundan 

kaynaklanıyorsa ilgili düzenlemelerin ve politikanın değiştirilmesi gibi tavsiyelerde 

bulunulabilir. Eğer yerel yönetim ombudsmanı yasal bir sorun tespit ederse sorunun 

kaynağının kanundan kaynaklandığını, buna ilişkin nasıl bir değişiklik yapılması 

gerektiğini kararda tavsiye etmelidir. Ancak yerel yönetim ombudsmanı kanun 

önerme gücüne sahip kılınmamalı, ombudsman gerekli gördüğünde kanundan 

kaynaklanan sorunlar hakkında özel rapor hazırlayarak Meclis’in dikkatini çekmekle 

yetinmelidir.Yerel yönetim ombudsmanı kararından başvuru sahibini ve ilgili yerel 

otoriteyi derhal haberdar etmelidir. Özellikle kötü yönetim uygulamasnın tespiti 

durumunda yerel otoritenin yerel yönetim ombudsmanının kararı üzerinde hiçbir 

işlem ve eylemde bulunmaması halinde yerel yönetim ombudsmanı ulusal ya da 

yerel bir gazetede idarenin bu kötü yönetim uygulamasını ve yerel yönetimin 

ombudsmanın kararına karşı duyarsızlığını ifşa edebilmelidir. 

Yerel yönetim ombudsmanı bir yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları  ve bu 

çalışmalarla ilgili istatistikleri içeren Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak bir 

Yıllık Rapor hazırlamalıdır. Ek olarak yerel yönetim ombudsmanı önemli gördüğü 

konularda özel raporlar hazırlama yetkisinden yoksun bırakılmamalıdır. 

Türkiye’de görev yapan yerel yönetim ombudsmanları ve Kamu Denetçiliği 

Kurumu  arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için altı ayda bir yani yılda 

iki kez tüm bölgelerin yerel yönetim ombudsmanlarının ve Kamu Başdenetçisinin 

katılacağı bir kurul toplanmalıdır. İstişare Kurulu olarak adlandırılabilecek bu 

kurulda ombudsmanların faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliği değerlendirilmeli, 

bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunulmalıdır. Tüm bu önerilerin 

                                                            
212 Demiral ve Demiral için bu süre 45 gün olmalıyken, Ünal’a göre de başvurular, başvuru tarihinden 
itibaren 6 ay içinde karara bağlanmalıdır. Demiral ve Demiral, “Yerel Yönetimler Ombudsmanlığının 
Türkiye’de Uygulanabilirliği”, s.939; Ünal, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Denetimi Ve Yerel Yönetim 
Ombudsmanı, s. 185. 
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gerçekleştirilebilmesi için öncelikle yerel yönetimlere ilişkin kanunlarda, Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu’nda ve tabi Anayasa’da değişiklik yapılmalıdır. 
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SONUÇ 

Türkiye’de köklü bir geçmişe sahip, kendine has özellikleri olan bir kamu yönetimi 

sistemi mevcuttur. Bu kamu yönetimi sistemi yönetilenlerden daima saygı görmüş, 

otoriter bir baba gibi çoğu zaman sevgi ve hoşgörü bağından çok korku bağı 

aracılığıyla halkıyla iletişime geçmiş ama tüm çekincelere, korkulara rağmen zayıf 

düşmesine ya da tamamen kaybolmasına asla izin verilmemiş, kısaca varlığından bir 

an bile vazgeçilememiş bir sistemdir.  

Türk kamu yönetimine rengini veren en önemli özellikler merkeziyetçi ve 

statükocu213 olmasıdır. Statükoculuğun etkisiyle kamu yönetiminde 

gerçekleştirilmeye çalışılan reformların çoğu  görünmez bir direniş ile karşılaşmış ve 

başarısızlığa uğramıştır. Devlet yönetiminde bazı ilke ve uygulamaların 

tabulaştırılması ve bunlara uymayan tüm modellerin peşinen reddedilmesi de bu 

anlayışın ürünüdür. Statükocu anlayışla desteklenen merkeziyetçilik uzun yıllar 

Türkiye’de yerelin bilinçli olarak zayıf bırakılmasına, yerelden çıkan her aykırı sesin 

hızla susturulmasına, yerel yönetimlerin merkezi yönetimin uzantısı gibi hareket 

etmeye zorlanmasına neden olmuştur.Türkiye’de yerel yönetimlerde bir reforma 

ihtiyaç duyulduğunu ilişkin sesler 1960 yılında planlı kalkınmaya geçilmesiyle 

güçlense de duyulan seslerin yeteri kadar anlaşılması hemen mümkün olmamıştır.214 

Uzmanlarca hazırlanan raporlardan ve belirli aralıklarla hazırlanan kalkınma 

planlarındanibaret olan reform çalışmalarında kamu yönetimi sistemi bir bütün 

olarak algılanmış ve yerel yönetimlerin sorunlarına çözüm arayışları detaylı olarak 

yer almamıştır.215 Ancak ulusal sınırları silikleştirip yerel aktörleri öne çıkaran 

küreselleşme rüzgarı 80’li yıllarda Türkiye’yi de etkisi altına almış, buna Türkiye’nin 

daha çok ekonomik amaçlarla da olsa Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlere üye 

olma hedefleri eklenince Türkiye’de yerel yönetimlerin daha fazla gözardı edilmesi 

imkansızlaşmıştır. Örneğin uzun yıllardır ihtiyaç duyulan büyükşehir belediyeleri 

1984 yılında 3030 sayılı Kanun ile kurulmuş, 1988 yılında da yerel yönetimlerin 

                                                            
213Statükocu burada süregelen durumu korumaya meyilli anlamında kullanılmıştır. 
214Bu seslere 1960-1980 yıllarında Merkezi Hükümet Teşkilat Araştırma Projesi (MEHTAP), İdari 
Reform Danışma Kurulu Raporu ve Yerel Yönetim Bakanlığı’nın kurulması örnektir. 
215Filiz Tufan Emini, “Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformunun İç ve Dış Dinamikleri”, Yönetim ve  
Ekonomi, Cilt:16, Sayı 2, 2009, s. 34 
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özerkliğine ilişkin en önemli belgelerden biri olan Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı kabul edilmiştir.216 

Türkiye’de yerel yönetimlere ilişkin en cesur adımların atılması ise 2000’li 

yıllarda mümkün olmuştur. Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu gibi yerel 

yönetimleri ilgilendiren mevzuat değiştirilmiş, yerel yönetimlerin demokratikleşmesi 

ve özerkliğinin güçlenmesine yönelik uygulamalar hayata geçirilmiştir. Yerel 

yönetimlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, yerelde ortaya çıkan sorunlara 

çözüm bulabilmek için son getirilen düzenleme 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 

İlçe Kurulması Hakkında Kanunolmuş, ve bu kanunla yerel yönetimlerdeki güç 

dengeleri büyük ölçüde değiştirilmiştir. Örneğin, başında valinin bulunduğu il özel 

idarelerinin varlığı büyükşehir belediyesi olan illerde sona erdirilmiş, il özel 

idarelerinin yetkileri büyükşehir belediyesi ve belediyelere dağıtılmıştır. 

Uzun yıllardır yoğun olarak tartışılan yerel yönetimlere ait sorunlardan en 

önemlisi yerele güvenmeyen merkezi idarenin onu sürekli bir kontrol altında tutma 

isteği hatta abartılı bir benzetmeyle mümkün olsa bir Panoptikon217 inşa etme hevesi 

olmuştur. Bu nedenle yerel yönetimlerin denetimine dair getirilen düzenlemeler hep 

güvensizlik ağına takılmış, sıkı bir denetim gerçekleştirilmek istendikçe ortaya yerel 

yönetimlerin iş görmez hale geldiği, yerel yönetimlerde verimsizliğin günden güne 

arttığı ve israfın, yolsuzlukların engellenemediği bir tablo çıkmıştır. En nihayetinde 

hem iç hem dış dinamiklerin etkisiyle yerel yönetimlerde etkin denetim 

mekanizmalarının hayata geçirilmesi için somut adımlar atılmıştır. Mevcut denetim 

türleri olan yargı denetiminin kapsamı genişletilmiştir. İdari denetimin özellikle de 

idari vesayet denetiminin yerel yönetimler için demir bir kafes olmasını engellemek 

için yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yerel yönetimlerde hukuka uygunluk, yerindelik 

ve mali denetime ek olarak performans denetimi  getirilmiştir. 2012 yılında kurulan 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yetki alanına yerel yönetimler dahil edilerek yerel 

yönetimlerin işlem ve eylemleri ombudsman denetimine tabi kılınmıştır. Tüm 
                                                            

216 http://www.abgs.gov.tr/files/haberler/2011/yerel_yonetimler_ozerklik_sarti.pdf ( E.T. 05.10.14) 
217Panoptikon: Jeremy Bentham'ın 1785 yılında tasarlamış olduğu, ortasında bir gözetleme kulesi, 
çevresinde mahkumların hücreleri olan bir halka üzerinde kurulmasını öngördüğü hapishane 
modelidir. Bu  modelde gardiyanın gözetleme kulesinde görünmez bir şekilde tüm mahkumları 
gözetlemesi mümkündür. Panoptikon’ı farklı kılan en önemli özelliği mahkumların kendilerinin ne 
zaman gözlendiğini bilmediklerinden dolayı yanlış bir davranışta bulunup cezalandırılmak korkusuyla 
sanki her an gözetim altındaymış gibi doğru ve uygun hareketlerde bulunmak zorunda kalmalarıdır. 
Detaylı bilgi için bakınız: Jeremy Bentham, Panoptikon: Gözün İktidarı, İstanbul: Su Yayınları, 2008. 
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bunlarla uyumlu olacak şekilde bu çalışma da yerel yönetimlerin denetimine yeni bir 

model önerisi getirmektedir. 

Son yıllarda  yerel yönetimlerin yetki ve görevlerinin oldukça artması ve  

mevcut denetim mekanizmalarının aksaklıklarının bulunması Türkiye’de yeni bir 

denetim mekanizması oluşturulmasını gündeme getirmektedir. Kamu Denetçiliği 

Kurumu’nun kurulmasının yeni bir mekanizma ihtiyacının ulusal düzeyde bile 

hissedildiğinin kanıtı olmasından hareketle yereldeki ihtiyacı karşılayacak, yereli 

tanıyan ve bu alanda uzmanlaşan bir yerel yönetim ombudsmanına gerek 

duyulduğunu savunabiliriz. Bu savımızı güçlendirmek için şu üç hususu belirtmek 

gerekir; 

 Türkiye’de ombudsmanlığa ilişkin gerçekleşen ilk yasal düzenleme ulusal 

değil yerel düzeyde bir ombudsmanlık öngörmüştür. Bu da yerelde 

ombudsman ihtiyacının daha kuvvetli olduğunu gösterir. 

 Yerel yönetimler çoğu kamu kurum ve kuruluşuna kıyasla insanların 

günlük hayatına çok daha fazla dahil olmaktadır. Yerel yönetimler 

insanların yaşam alanının neredeyse tamamına ilişkin  düzenlemeler 

yapmakta, kurallar ve yasaklar getirmektedir. Bu nedenle yerel 

yönetimlerin işlem ve eylemlerinin özellikle de kötü yönetiminin 

denetiminde özel bir teşkilatlanma şarttır. 

 Yerel yönetimlerin ulusal düzeyde görev yapan bir ombudsman tarafından 

değil yerelde faaliyet gösteren bir ombudsman tarafından denetlenmesi 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 4.maddesinde yer alan 

subsidiarite (hizmette halka yakınlık) ilkesine daha uygundur.  

Tüm bu hususlar göz önüne alındıktan sonra Türkiye için yerel yönetim 

ombudsmanlığının hem literatürde artan bir ilgiyle karşılanacak hem de yasa 

yapıcılar nezdinde yeniden gündeme gelecek bir kurum olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

noktada önemli olan yerel yönetim ombudsmanlığının oluşturulduktan sonra Türk 

kamu yönetimine ve yerel yönetim sistemine uyum sağlayıp sağlayamayacağı, yerel 

halk tarafından kabul görüp görmeyeceğidir. 

Statükocu bir yaklaşımın hakim olduğunu ifade ettiğimiz Türk kamu 

yönetiminde yerel yönetim ombudsmanının kolayca kabullenilmeyeceğini belirtmek 

gerekir. Yerel yönetim ombudsmanının yetki alanına giren kurum ve kuruluşlar 
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üzerinde ne kadar etkili olacağı sorusuna ne yazık ki iç açıcı bir cevap vermek 

mümkün değildir. Kimi zaman bağlayıcı nitelikte olan yargı kararlarını bile 

uygulamamakta ısrar edebilen idarelerin tavsiye kararlarına uyma konusunda çok 

istekli davranacağını beklemek hayalperestlik olur. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 

bu konuda karşılaştığı zorluğu Kamu Denetçisi Mehmet ElkatmışKarma 

Komisyon’da Kamu Denetçiliği Kurumu’na ilişkin yapılan görüşmede şöyle ifade 

etmektedir218: 

Biz, verdiğimiz kararlarda uygulama, uyma durumuna gelirsek maalesef o 
konuda daha fazla bir mesafe katettiğimizi söyleyemem. Çünkü, bu konuda 
Türkiye’de kamu idaresindeki kültür henüz oluşmamıştır…Avrupa ülkelerine 
de baktığımız zaman, ortalama yüzde 80’ler civarında ombudsmanın verdiği 
kararlara uymak varken maalesef bizde daha bu kültür oluşmadığından 
dolayı pek uyulmuyor. Bizde de kısmi uymaları da dâhil edersek ortalama 
yüzde 21’ler seviyesinde. 

Kanaatimizce yerel yönetim ombudsmanının tavsiye niteliğinde kararlar 

almasının ombudsmanlık kurumunun nihai amacı olan kötü yönetimin engellenerek 

yerel halkın hak ve özgürlüklerinin korunmasına olumsuz bir etkisi olmaz. Üstelik 

ombudsmana bağlayıcı karar alma yetkisi vermek demek onu güçlendirmekten 

ziyade en temel ve özgün özelliğinden mahrum bırakmak demektir. Çünkü hali 

hazırda yerel yönetimlere ilişkin yaptırım gücüne sahip kararlar alan denetim 

mekanizmaları mevcuttur. Bunlara bir yenisini eklemenin yaratacağı fayda, tavsiye 

niteliğinde kararlar alarak yerel yönetimleri yönlendirebilecek bir denetim 

mekanizmasının yaratacağı faydalardan az olacaktır. Kamuoyu oluşturma gücüne de 

sahip kılınacak yerel yönetim ombudsmanı yerel yönetimler üzerinde kamuoyu 

baskısı kurarak yerel yönetimleri hukuk içinde kalmaya zorlar. Yerel halkın 

seçimiyle görev başına gelen yerel yöneticiler için, arkasına yerel halkın desteğini 

alan bir tavsiye kararı mahkeme kararından bile daha önemli sonuçlar doğurabilir.  

Yerel yönetim ombudsmanının karşılaşacağı bir diğer zorluk da halkın 

öncelikle ombudsman denetimi konusunda bilinçlendirilmesinde ve ardından da 

halkın gözünde etkili ve saygın bir kurum olarak benimsenmesinde yaşanacaktır. 

Örneğin 1974 yılında yerel yönetim ombudsmanlığının kurulduğu İngiltere’de 1990 

tarihli bir çalışmada yapılan araştırmaya göre ankete katılanların sadece %38’i yerel 

                                                            
218Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, Tutanak Dergisi, 19 Şubat 2014, 
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=69 
(E.T.12.04.2014) 
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yönetim ombudsmanın varlığından haberdardır.219 Yerel yönetim ombudsmanlığı 

hakkında kitle iletişim araçlarının etkili şekilde kullanılması ve kurumu tanıtıcı 

toplantılar yapılması gibi yollarla halkta bilinç oluşturulduktan sonra kurumun halk 

gözünde saygın olabilmesi ve etkili görülebilmesi tek başına ne kanunlarla ne de 

başka düzenleyici işlemlerle sağlanabilir. Bu sorunun çözümünde en önemli anahtar 

yerel yönetim ombudsmanlarının kendilerine gelen şikayetler karşısında gösterdiği 

performansta ve  ombudsmanın kişisel özelliklerinde saklıdır. 

Yerel yönetim ombudsmanı öncelikle Kamu Denetçiliği Kurumu’nun iş 

yükünü azaltacak ve bu kurumun gerçekleştirdiği denetimi çok daha etkin şekilde 

yerine getirecektir. Yerel yönetim ombudsmanı aynı zamanda masrafsız, 

formaliteden uzak ve hızlı işleyen bir denetim mekanizması olduğu için 

ombudsmanın kararının idare tarafından yerine getirilmesi ile yerel yönetimler ve 

yerel halk arasındaki sorunların idari yargıya gitmeden çözülmesini sağlayacak ve 

böylece yargıyı bir ölçüde rahatlatacaktır. Ayrıca yöneticilerin siyasi etkilere çok 

fazla açık olduğu ve bu nedenle popülist uygulamaların da görülebileceği yerel 

yönetimlerde bağımsız ve tarafsız hareket edebilecek yargı dışında bir denetim 

mekanizmasının varlığı yerel halkın haklarının korunması bağlamında oldukça 

önemlidir. Yerel yönetim ombudsmanı ile yerel yönetimlerin hesap verme 

sorumluluğu artacak, bu da daha saydam ve hukuk içinde kalmaya daha fazla özen 

gösteren yerel yönetimlere zemin hazırlayacaktır. Yerel yönetim ombudsmanı 

alacağı tavsiye kararları ve hazırlayacağı raporlarla yerel yönetimlere iyi yönetimin 

nasıl olması gerektiği yönünde rehberlik edecektir. 

Sonuç olarak, yerel yönetimlerde yaşanan sorunları ve kötü yönetim 

uygulamalarını bir anda ortadan kaldıracak sihirli sözcüklere sahip olmayan ve bu 

nedenle kaçınılmaz olarak sancılı bir süreçten geçecek olan yerel yönetim 

ombudsmanlığı hakkında peşin hükümler vermekten kaçınılmalıdır. Kanaatimiz, 

yerel yönetim ombudsmanlığının kuruluşta yaşayacağı zorlukların üstesinden 

gelmeyi başarması halinde yerel yönetimlere yukarıda ifade edildiği gibi bir çok 

açıdan fayda sağlayacağıdır. Nihai olarak da yerel yönetim ombudsmanlığı 

oluşturularak demokrasinin beşiği olarak görülen yerel yönetim birimlerinde ikna ve 

uzlaşının, zor kullanmaya galip gelmesine izin verilmelidir. 
                                                            

219Seneviratne, Complaints Procedures In Local Government, s. 98 
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