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ÖNSÖZ 

 
Kamu yönetiminin önemli unsurlarından biri olan ve son yıllarda yetki, 

görev ve sorumlulukları giderek çoğalan yerel yönetimlerin ve yönetimi sürekli 

olarak denetleyen, halkı kötü yönetime karşı koruyan ve yönetimin iyileştirilmesine 

katkı sağlayarak birçok ülkede başarılı şekillerde uygulama alanı bulan 

ombudsmanlık kurumunun kamu yönetimi içerisinde paralel bir şekilde artan 

önemlerini veri alarak yola çıktığımız bu çalışmada; Türkiye’de yerel yönetim 

kuruluşlarının denetiminde ve bu kuruluşlarda yönetimin iyileştirilmesinde 

ombudsmanın yerel düzeyde uygulanabilirliğini ortaya koymaya çalıştık. 
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ÖZET 

 

YEREL YÖNETİM OMBUDSMANI VE TÜRKİYE’DE 

UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

Tüm dünyada ve Türkiye’de son yıllarda yaşanan değişime ve gelişmelere 

paralel olarak kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ihtiyacı her geçen gün 

artarak devam etmektedir. Kamu hizmetleriyle ilgili olarak devlet anlayışında 

yaşanan değişimle birlikte kamu yönetiminin büyümesi ve genişlemesi, idareyi daha 

karmaşık bir hale getirmiş ve ona yeni görevler yüklemiştir. Bu nedenle kamu 

hizmetleriyle ilgili devlet görevlerinin yeniden değerlendirilmesi ve vatandaşın 

idareden kaynaklanan şikâyetlerini en aza indirecek bir yönetim anlayışının 

yerleştirilmesi Avrupa Birliği sürecinde olan Türkiye açısından bir zorunluluk arz 

etmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye’de idare - vatandaş ilişkilerinden kaynaklanan 

şikâyetlerin ve bunun yanı sıra kumu yönetiminin denetiminde ortaya çıkan 

sorunların çözümlenmesi yönündeki ihtiyaç sıklıkla vurgulanmaktadır. Bahse konu 

sorunların çözümlenmesinde etkin ve hızlı çözümler getiren, kamunun işleyişi ile 

ilgili şikâyetleri inceleyen ve önerilerde bulunan, yargı denetimini güçlendiren, onun 

önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan ve birçok ülkede başarılı 

şekillerde uygulana gelen ombudsmana ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Aynı zamanda yerel yönetimlerin üstlendiği görevlerin gittikçe artması ve 

özellikler taşıması nedeniyle, merkezî yönetimler için oluşturulan ombudsmanların 

yanında yerel yönetim ombudsmanlarının oluşturulması konusu ombudsmanlık 

kurumunun benimsendiği tüm ülkelerde tartışılmaktadır.  

Bu paralelde hazırlanan yerel yönetim ombudsmanı ve Türkiye’de 

uygulanabilirliğinin anlatıldığı bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde ombudsman müessesesinin ve yerel yönetimlerin kavramsal ve teorik 

çerçevesine değinilmiştir. İkinci bölümde yerel yönetim ombudsmanı ve ülke 

uygulamaları incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise yerel yönetim ombudsmanının 

Türkiye’de uygulanabilirliğine ilişkin incelemeler yapılmış ve önerilerde 

bulunulmuştur. 
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ABSTRACT 

 

LOCAL GOVERNMENT OMBUDSMAN AND ITS APPLICABILITY IN 

TURKEY 

 

 

The need of restructuring of local government is graudally increasing in 

parallel to change and developments in recent years in both Turkey and the world. 

With changes in mentality of public service of the “state”, growth and expansion of 

public administration made it more complex. Therefore new tasks are attributed to 

the administration itself. That’s why, reassessment of state tasks in related to public 

services and placing a new kind of administration approach which is required in 

order to minimize complaints arising from the administration are of necessity for 

Turkey, which is in contact with EU process. 

In this context, ombudsman is needed which offers effective and quick 

solutions to the complaints arising from the administration-citizen relations. 

Ombudsman investigates the complaints regarding to operations of administration 

and provides solutions. Ombudsman strengthens judicial supervision of public 

administration by providing resolutions to issues arising from judicial supervision. 

Ombudsman is an institution that helps to eliminate the barriers to judicial 

supervision. Many countries have found successful application area of ombudsman.  

The topic of creating local government ombudsman besides central 

ombudsman is now being discussed as well by all the countries that adopt the 
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institution of the ombudsman due to the weighing tasks undertaken by local 

governments and because of local features carried on. 

This study investigates local government ombudsman and its applicability in 

Turkey. The study is composed of  third section. First section is about the conceptual 

and theoretical frameworks of institution of ombudsman. Second section sets forth 

local government ombudsman and its applications in the world. Third section 

involves investigations related to the local government ombudsman and its 

applicability in Turkey and it makes some suggestions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

GİRİŞ 

 

1. Sorun, Amaç ve Önem 

1960’lı yılların sonundan itibaren kamu yönetimi, Batılı refah devletlerinin 

içine düştükleri malî krizin yanında çevresel kirlenme, artan yoksulluk,  şiddet ve 

bozulma ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun yanı sıra günümüzde toplumsal 

ihtiyaçların çeşitlenmesi ve bireylerin ön plana çıkması, gerek bireysel yönden ve 

gerekse toplumsal yönden yönetime katılma taleplerini arttırmıştır. Bu paralelde 

küreselleşmenin toplumlar üzerindeki etkileri ile ortaya çıkan ve son yıllarda hız 

kazanan gelişmeler geleneksel kamu yönetimi anlayışının ciddi bir biçimde 

sorgulanmasına ve yeni kamu yönetimi anlayışının gelişmesine neden olmuştur.  

Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde birçok ülkenin yönetim yapısında 

köklü değişikliklere gittiği veya değişim çabası içinde olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de ise bir taraftan kamu yönetimi alanında ortaya çıkan dünyadaki hızlı 

değişim ve gelişmelere ayak uydurulmaya çalışılmakta diğer taraftan da zamanla 

ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması amacıyla kamu yönetiminde yeni 

reformların hayata geçirilmesine gayret sarf edilmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye’de idare - vatandaş ilişkilerinden kaynaklanan 

şikâyetlere etkin ve hızlı çözümler getiren, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri 

inceleyen ve önerilerde bulunan bir yapıya ihtiyaç vardır. Aynı zamanda Türkiye’de 

kamu yönetiminin yargısal denetiminde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde 

yargı denetimini güçlendiren, onun önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı 

olan bir kuruma da ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçları karşılamak için birçok ülkede 

başarılı şekillerde uygulama alanı bulan ombudsman kurumu, kamu yönetiminin yeni 

reformları içerisinde Türkiye’de hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. 

Son dönemlerde yerel yönetimlerin üstlendiği görevler artmakta ve 

çeşitlenmektedir. Bu durum, özellikle ombudsmanlık kurumunun benimsendiği 

ülkelerde merkezî yönetimler için oluşturulan ombudsmanların yerel yönetimler 

düzeyinde de oluşturulması gerektiği yönündeki düşünceleri gündeme getirmektedir. 
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Ombudsmanlık kurumu, vatandaşların yönetim karşısında haklarını 

koruyan, yönetimin kötü işleyişinden kaynaklanan haksızlıklara çözüm arayan ve 

yönetimin iyileştirilmesine katkıda bulunan bir denetim mekanizması olarak, ilk kez 

Högste Ombudsmannen olarak atandığı yıllardan günümüze kadar yaygın bir şekilde 

uygulana gelmektedir.
1
 Bu bağlamda, dünya genelinde yüzden fazla ülkede farklı 

türde ve yapıda uygulama alanı bulan ombudsmanlık kurumunun, Türkiye’de yerel 

yönetimler düzeyinde oluşturulması ve uygulanabilirliliğinin ortaya konulması 

gerekmektedir. 

Çünkü kamu yönetiminin önemli ve vazgeçilmez unsurunu meydana getiren 

yerel yönetimler, yönetim yapısı içinde vatandaşa en yakın olan, en alt düzeydeki 

idarî birimlerdir. Bir ülkedeki yerel yönetimlerin gücü ve etkinliği, söz konusu 

ülkedeki demokrasinin düzeyi ile yakından ilişkilidir. Yerel yönetimler demokrasi 

açısından önemli olduğu kadar, yerel hizmetlerin yürütülmesinde verimliliği ve 

etkinliği sağlama yönleriyle de vazgeçilmez kurumlardır.
2
 Bunun yanında yerel 

yönetimler, tarihi süreç içerisinde olduğu kadar günümüzde de hem demokratik 

değerleri yaşatan hem de birçok hizmet talebini yerel düzeyde etkili ve verimli 

şekilde karşılayan önemli kuruluşlar olmuşlardır. 

Bu çalışmanın amacı yerel yönetim ombudsmanlığı konusunu teorik 

çerçevede incelemek ve Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanlığına ihtiyaç duyulup 

duyulmadığı ile sağlayacağı avantajları ortaya koymaktır. Ayrıca tezin bir diğer 

amacı ise ombudsmanlık kurumunu yerel düzeyde uygulayan ülkelerin yerel yönetim 

ombudsmanlığı yapılarını incelemek ve bu sayede Türkiye için yerel yönetim 

ombudsmanlığı kurumunun oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunabilmektir.  

Yeni anayasa hazırlık sürecinde olan Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun 

yerel yönetimler düzeyinde de oluşturulmasının gerekliliği yönünde bilgilerin yer 

alacağı düşünülen bu çalışma ile bu konuda bir farkındalık oluşturulabileceği 

söylenebilir. Bunun yanında ombudsmanlığı yerel düzeyde uygulayan ülkelerin yerel 

                                                 
1
 Yıldırım Uler; “Yönetsel Yargıda Dava Süresi”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 3. 

Kitap, İdari Yargı, Ankara, 1-4 Mayıs 1990, s. 1022. 
2
 Bilal Eryılmaz; Kamu Yönetimi, İstanbul, Erkam Matbaacılık, 2000, s. 121. 
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yönetim ombudsmanlığı yapılarının ortaya konmasına ilişkin Türkiye’de akademik 

anlamda yapılacak önemli bir çalışma olacağı düşünülmektedir. 

2. Kapsam ve Sınırlılıklar 

Çalışmanın kapsamı ve sınırlılıkları şöyle belirlenmiştir: 

1. Çalışma Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanlığının uygulanabilirliğinin ortaya 

konulmasına yönelik teorik bir araştırmadır. 

2.  Farklı ülkelerde farklı kanunî ve anayasal düzenlemelerle gündeme gelmiş olan 

ombudsmanlık kurumu çeşitli alanlarda oluşturulmuş olmakla birlikte, 

çalışmamızda yerel yönetim ombudsmanlığı üzerinde durulmuştur. Yönetim 

yapısı içinde vatandaşa en yakın olan ve en alt düzeydeki idarî birimler yerel 

yönetimlerdir. Vatandaşın idare ile olan uyuşmazlıklarını inceleyecek olan 

ombudsmanlığın vatandaşa en yakın olan birimler düzeyinde oluşturulması 

önemlidir.  

3.  Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanlığının uygulanabilirliğinin ortaya konula 

bilmesi için yerel yönetimler ve ombudsmanlık kavramları teorik olarak ortaya 

konulmuştur. 

4.  Çalışmamızda yerel yönetim ombudsmanlığı uygulamalarına ilişkin İngiltere, 

ABD, Kanada, İtalya, Hollanda ve İspanya örneklemleri kısıntında ülke 

uygulamalarına yer verilmiştir. Ayrıca İsveç, Fransa ve Norveç’in merkezî 

ombudsmanlık yapıları da incelenmiştir.  

5.  Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanlığının gerekli olup olmadığını ortaya 

koymak için kurumun işlevlerinin katacağı artı değerler önemlidir. Bu çerçevede 

Türkiye’de yerel yönetimlerin denetimi ve kötü yönetimin önlenmesi ve 

yönetimin iyileştirilmesi alanlarında kuruma olan ihtiyaç ile kurumun 

sağlayacağı avantajlar ele alınmıştır. 

6. Türkiye’de oluşturulacak bir yerel yönetim ombudsmanlığı kurumunun 

işlevlerini daha etkin, etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için nasıl 

bir yapıda kurulması gerektiği yönünde önerilerde bulunulabileceği umulmuştur. 
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Bu önerilerde bulunabilmek adına çeşitli ülkelerin yerel yönetim ombudsmanlığı 

yapıları ele alınmıştır. 

3. Sorular ve Varsayımlar 

Çalışmamız kapsamında yanıt aranacak sorular şöyle sıralanabilir; 

1. Ombudsmanlığı yerel düzeyde uygulayan ülkelerde yerel yönetim 

ombudsmanlığı kurumunun yapısı nasıldır? 

2. Türkiye’de ombudsman kurumunun kurulmasına ilişkin ne tür çalışmalar 

yapılmıştır? 

3. Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanına ihtiyaç duyulmakta mıdır? 

4. Türkiye’de oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanı ne tür avantajlar sağlar? 

5. Türkiye’de oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanının yapısı nasıl 

olmalıdır? 

Ombudsmanlığı yerel düzeyde uygulayan çeşitli ülkelerin yerel yönetim 

ombudsmanlığı yapılarının incelenmesi ile önerilerde bulunulabileceği 

varsayılmıştır. 

4. Yöntem ve İçerik Planı 

Çalışma teorik bir araştırma niteliğindedir. Çalışma ulusal ve uluslararası 

bilimsel literatür taranarak hazırlanmıştır. Yerel yönetimler, ombudsman müessesesi 

ile Türkiye’de yerel yönetimler ve yerel yönetim ombudsmanlığı konularında temel 

nitelikli birincil ve ikincil kaynaklara önemli ölçüde ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra 

yerel yönetim ombudsmanlığını yerel düzeyde uygulan ülke ugulamarı hakkında 

yeteri kadar ulusal kaynağın bulunmaması nedeniyle bazı ülkelerin yerel yönetim 

ombudsmanlığı kurumlarından ve yerel yöneticilerinden bilgi alınmıştır. 

 Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır; 
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 Çalışmanın birinci bölümünde yerel yönetim ombudsmanlığının bileşenleri 

olan yerel yönetimler ve ombudsmanlık kurumu incelenmiştir. Ombudsmanlık 

kurumunu tanımaya yönelik olarak;  kavramsal tanımının yanı sıra ombudsmanın 

ortaya çıkışı, tarihi süreci,  özellikleri ve ombudsman türleri ortaya konmuştur. 

Ayrıca ombudsmanlık kurumunu uygulayan bazı ülkelerin ombudsmanlık yapıları 

incelenmiştir. Yerel yönetimleri tanımaya yönelik yerel yönetimlerin tanımı ve ortak 

noktaları, yerel yönetimler perspektifinde yeni kamu yönetimi anlayışı, yerel 

yönetimleri önemli kılan güncel kavramlar ve uluslararası alanda yerel yönetimlerle 

ilgili önemli gelişmelere değinilmiştir.  

İkinci bölümde yerel yönetimleri güçlü kılan demokrasi, katılım, verimlilik 

gibi ilkelerin devamlılığını sağlayan yerel yönetim ombudsmanı tanıtılmış ve 

sonrasında ülke uygulamalarında öncelikli olarak üniter bir yönetim sistemine ve 

geleneksel olarak demokratik yerel yönetimlere sahip olması nedeniyle Türkiye’de 

oluşturulacak bir yerel yönetim ombudsmanı için iyi bir örnek olduğu düşünülen 

İngiltere’deki yerel yönetim ombudsmanı uygulaması detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. Ardından ombudsmanlığı yerel düzeyde uygulayan ülkelerin 

ombudsman uygulamaları göz önüne alınmıştır. 

Üçüncü bölümde ise öncelikli olarak Türkiye’de yerel yönetimler ve 

Türkiye’de ombudsman kurumunun kurulması ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. 

Ardından Türkiye’de ulusal düzeyde görev yapmak üzere oluşturulmak istenen kamu 

denetçiliği kurumu yanında yerel yönetimler için ayrı bir ombudsmanlık kurumunun 

oluşturulmasının gerekip gerekmediği vurgulanmıştır. Ayrıca yerel yönetim 

ombudsmanı oluşturulması durumunda yerel yönetimler açısından sağlayabileceği 

yararların açıkça ortaya konulması gerekliliğinden hareketle yerel yönetimlerde 

ombudsmanlık sistemine ihtiyaç duyulup duyulmadığı ortaya konulmuştur. Son 

olarak bu ihtiyaçları karşılamada yerel yönetimler ombudsmanlığının 

oluşturulmasının sağlayacağı avantajların neler olduğu vurgulanmış ve Türkiye’de 

oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanı için önerilerde bulunulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. YEREL YÖNETİM VE OMBUDSMAN KAVRAMLARININ TEORİK 

ÇERÇEVESİ 

1.1. YEREL YÖNETİMLER 

Yerel yönetimlerin yürüttüğü hizmetler, günlük hayatın çeşitli yönlerini 

kapsamaktadır. Bir belde içinde yaşayan veya büyük bir metropolde ikamet eden 

bireyler, merkezî yönetimden önce yerel yönetim kuruluşları ile temas halindedir. 

Ayrıca yerel yönetimler, demokrasi pratiklerinin ve yerel siyasetin geliştiği yegâne 

kuruluşlardır.  Son yıllarda küreselleşme, yerelleşme, yönetişim, hesap verebilirlik ve 

hizmet kalitesi gibi kavram ve gelişmeler yerel yönetimlerin önemini bir kat daha 

artırmıştır.
3
   

Bu bakış açısı ile tezin bu bölümünde yerel yönetimleri tanıdıktan sonra 

modern yerel yönetim kültürünün yeni kamu yönetimi düşüncesinin yerel ölçeğe bir 

yansıması olması
4
 nedeniyle yeni kamu yönetimi yaklaşımına değinilmiştir. Bunun 

yanında ombudsmanın ana hizmet alanı olan denetim konusuna vurgu yapmak için 

Türkiye’de yerel yönetimlerin denetiminin nasıl gerçekleştiği irdelenmiştir. 

1.1.1. Yerel Yönetimlerin Tanımı ve Özellikleri 

Evrensel tanımıyla yerel yönetimler, belirli coğrafi bir alanda (köy, şehir 

gibi) yaşayan topluluk üyelerinin bir arada bulunmaları nedeniyle, bunların en çok 

ihtiyaç duydukları ortak hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan ve bu hizmetleri 

sağlamak için örgütlenebilen, karar organları yerel toplulukça seçilen bazı 

durumlarda da yürütme organları kanunlarla belirlenmiş görev ve yetkilere, özel 

gelir, bütçe ve personele sahip, merkezî yönetimle ilişkilerinde özerk olarak hareket 

edebilen kamu tüzel kişiliği olarak tanımlanmaktadır.
5
 

Bu çerçevede yerel yönetimlerin özellikleri şöyle sıralanabilir; 

                                                 
3
 http://www.yerelyonetimler.sakarya.edu.tr/, Erişim Tarihi: 15.01.2011. 

4
 Recep Bozlağan, Belediyelerde Örgüt Geliştirme İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Örneği, İstanbul, Hayat Yayıncılık, 2003. s.89. 
5
 Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) Genel Raporu, TODAİE, Ankara, 1992, s.1. 

http://www.yerelyonetimler.sakarya.edu.tr/
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i. Belli bir coğrafi sınırı olmak 

ii. Yerel ihtiyaçları karşılarken genel yararları göz önünde 

bulundurmak, 

iii. Karar organları seçimle belirlenmek, 

iv. Kararlarını merkezî yönetimin hiyerarşisi dışında almak, 

v. Yaptığı tüm eylem ve işlemlerde merkezî yönetimin denetimine 

tabi olmak, 

vi. Tüzel kişiliğe sahip olmak, 

vii. İdarî ve malî açıdan özerk olmak. 

1.1.2. Yerel Yönetimler Perspektifinde Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı 

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı kamu yönetimini değiştirmiş ve 

dönüştürmüştür. Bu anlamda en önemli değişim ve dönüşüm yerel yönetimler 

düzeyinde gerçekleşmiştir.  

1.1.2.1. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Ortaya Çıkışı 

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı (YKY), belirli bir kurucusu olan, formal bir 

teoriden hareket edilerek üretilmekten çok,  tek tek örneklerden hareketle oluşturulan 

ve teorik gelişmesine halen devam eden bir idarî reform hareketi 
6
 olarak 

değerlendirilmektedir. 

Yeni kamu yönetimi yaklaşımının kökleri 1960’ların sonlarına kadar 

uzanmaktadır. 60’ların ilk yarısından itibaren etkisini hissettirmeye başlayan 

ekonomik kriz birinci ve ikinci petrol şoklarının etkisiyle derinleşmiştir. Batılı refah 

devletlerinin içine düştükleri malî kriz
7
 diğer yandan hızlı sanayileşmenin ve 

şehirleşmenin neden olduğu çevresel kirlenme, artan yoksulluk, toplumsal şiddet ve 

                                                 
6
 Hamza Al, Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2002, s.110. 
7
 Uğur Ömürgönülşen, “Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni 

Kamu İşletmeciliği”, (Ed.) Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Çağdaş Kamu Yönetimi I: 

Konular, Kuramlar, Kavramlar, Nobel Yayın, 2003, s. 3. 
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bozulma, toplumsal ihtiyaçların çeşitlenmesi ve bireylerin ön plana çıkması, hem 

bireysel bazda hem de toplumsal bazda artan yönetime katılma talepleri ve 

küreselleşmenin toplumlar üzerindeki etkileri, geleneksel kamu yönetimi anlayışının 

ciddi bir biçimde sorgulanmasına ve yeni bir yönetim paradigmasının gelişmesine 

neden olmuştur. 1970’li yıllardan itibaren daha yerinden yönetimci, esnek ve gevşek 

yapılanmalara yönelinmiştir.
8
 

1.1.2.2. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Özellikleri 

Yeni Kamu Yönetim anlayışının temel özellikleri şöyle sıralanabilir:
9
 

i. Kamunun faaliyet alanı ve kamu kesimi tarafından sunulan 

hizmetler yeniden tanımlanmalıdır,  

ii. Kamusal hizmetler sadece bürokrasi tarafından tekel olarak 

değil, alternatif yöntemlerle piyasa ortamında sunulmalıdır, 

iii. Kamu birimleri ve kamu çalışanları arasında rekabet 

sağlanmalıdır,  

iv. Girişimci bir yönetim oluşturulmalıdır. Çalışanlar inisiyatif ve 

risk alabilmelidir,  

v. Kamuda tasarruf, etkinlik, verimlilik, kalite ve performans 

eksiklikleri vardır ve bu eksiklikler giderilmelidir. Özellikle 

performans ölçümüne imkân verilmelidir,  

vi. Özel kesim işletme kavram ve teknikleri kamu örgütlerinde 

uygulanmalıdır,  

vii. Kurallara değil, misyona, amaca ve sonuca odaklanılmalıdır,  

                                                 
8
 Recep Bozlağan, (2003), s. 90. 

9
 Hamza Al, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, www.liberal-dt.org.tr,, Erişim Tarihi:  

21.01.2011. 

http://www.liberal-dt.org.tr/
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viii. Üstlerin emirlerine değil hizmetten yararlananların ihtiyacına 

odaklanılmalıdır. Bunun için hizmetten yararlananları yeniden 

tanımlamak ve onlara seçenek sunmak gerekir,  

ix. Kamu yönetiminin denetiminde bireylere söz hakkı verilmelidir, 

x. Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözülmelidir,  

xi. Yönetimde katılım sağlanmalıdır,  

xii. Yönetim desantralize edilmelidir ve Kamu sektörü 

küçültülmelidir.  

1.1.2.3. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Yerel Yönetimlerin Önemini 

Arttıran Etkileri 

Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı, yerel yönetimlerin önemini çeşitli 

konularda arttırıcı etkilerde bulunmuştur. Şöyle ki; yeni kamu yönetimi yaklaşımı, 

evrensel değerlerin yanı sıra yerel değerlerin de korunup geliştirilmesi düşüncesini 

benimsemiştir. Bu durum ise yerel halkın, yerel yönetimlerin ve şehirlerin önemini 

arttırmıştır.
10

 Yerelleşme; merkezî yönetimin taşra örgütlerinin kaldırılması ve yerel 

yönetimlere devri, yetki genişliğine dayanan güçlü merkezî yönetim yerine, görev 

ayrılığına dayalı güçlü yerel yönetim yapılanmasının yolunun açılması, tekil devlet 

modeli yerine, "idarî vesayet" zayıflatılarak "yerel" ağırlıklı devlet modeline 

geçilmesi
11

 vb. etkilerle yerel yönetimleri güçlendirmekte ve dolayısı ile önemini 

arttırmaktadır.  

Yeni kamu yaklaşımı ve dayandığı iktisadi- siyasî yaklaşım süreç içinde 

şehirlerin öneminin artmasına neden olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 

yüksek şehirleşme hızı gelişmiş ülkelerin şehirlerinin sunduğu hizmet çeşitliliği ve 

diğer imkânlar, şehirlere sosyal, siyasî ve ekonomik açıdan daha fazla önem 

                                                 
10

 Recep Bozlağan, Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı, Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı 

ve Yerel Yönetimlere Etkileri, (Ed.) Recep Bozlağan - Yüksel Demirkaya, Türkiye’de 

Yerel Yönetimler, , Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2008, s. 18. 
11

Levent Özmüş, “Desantralizasyon (Yerelleşme) ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı”, 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve 

Teknik Kurultayı, Ankara, 28 Mart - 1 Nisan 2005, s. 8. 
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verilmesine yol açmıştır. Londra, Toronto, Tokyo gibi birçok şehir bulunduğu 

ülkeden daha etkili bir imaja ve tanınırlığa sahip olmaya başlamıştır.
12

 

Bunun yanında yeni kamu yönetimi düşüncesi; yönetişim, çok ortaklı 

yönetim ve yerindenlik (subsidiarite) gibi adlarda anılan yönetim düşünce ve 

uygulamaları geliştirmiştir. Bu düşünce ve uygulamalar başta yerel yönetimleri 

olmak üzere sivil toplum örgütlerini, yurttaş girişimlerini ve özel sektör kuruluşlarını 

yönetim sürecinin birer aktörü haline getirmiştir.
13

 Malî anlamda ise yeni kamu 

yönetimi yaklaşımının yerel yönetimlerin öz gelir kaynaklarının artışını sağlayarak 

merkeze bağımlılıklarını azaltmaya başlamıştır diyebiliriz.  

1.1.3. Yerel Yönetimleri Önemli Kılan Güncel Kavramlar  

Yerel yönetim literatüründe yer bulan ve yerel yönetimleri önemli kılan yeni 

kamu yönetimi anlayışı ile öne çıkan belli başlı kavramları aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz; 

i. Küreselleşme-Yerelleşme 

ii. Hizmette yerellik 

iii. Demokrasi 

iv. Katlım  

v. Yerel özerklik 

Yerelleşme, hem bir hiyerarşik örgüt içerisinde üst kademeden alt kademeye, 

hem merkezî yönetimden taşra yönetimine, hem de merkezî yönetimden yerel 

yönetimlere olmak üzere üç türlü olarak görülen bir eğilimdir.
14

Yerelleşme ile yerel 

yönetimler; karar verme, kaynak oluşturma ve kullanma, planlama ve yürütme gibi 

bir takım idarî yetkileri ve görevleri elde ederek güçlenmekte ve önemleri 

artmaktadır. 

                                                 
12

 Recep Bozlağan, (2008), s. 19. 
13

 Recep Bozlağan, (2008), s. 19. 
14

 Birgül Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, Ankara, TODAİE, Nisan 1996, s. 

143. 
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Hizmette yerellik, yerelleşmenin tersine yukarıdan aşağıya bir yetki devri 

sürecini değil; yetkileri önce en alt kademeye bırakma, bu kademenin taşıyamadığını 

bir üste çekme biçiminde bir yapılanma süreci olarak resmedilmektedir.
15

 Hizmette 

yerellik kavramı ile hizmetlerin sunumunda önceliğin yerel yönetimlere verilmesi 

sağlanarak yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanını arttırıcı bir etki ortaya 

koyacağı düşünülebilir. 

Günümüzde de yerel yönetimler demokrasinin temel kurumları olarak 

görülmektedirler. Yerel yönetimler halkın yönetime katılmasını sağlayan ve halka 

kendi kendilerini yönetme erdemi kazandıran en önemli kuruluşlar olmalarının 

yanında, demokrasinin en etkin bir şekilde hayata geçirildiği kuruluşlardır. Yerel 

yönetimler düzeyinde temsilciler ile seçmenler arasındaki coğrafi ve toplumsal 

uzaklığın, ulusal düzeye oranla daha az olmasının, demokrasi kuramının öngördüğü 

hem “gerçek bir seçme sürecinin hem de etkili bir halk denetiminin gerçekleşmesini 

sağladığı ileri sürülmektedir.
16

 

Yerel yönetimler de vatandaşların yerel ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik kararların alındığı ve uygulandığı yerler olması açısından katılımcı 

demokrasinin kurumsallaşmasına elverişli alanlardır.
17

 Bu yönüyle yerel 

yönetimlerin hizmetlerin yürütülmesinde merkezî yönetime göre en üstün oldukları 

tarafın katılıma fırsat vermeleri olduğu söylenebilir.  

Yerel özerklik, yerel nitelikteki işlerin dışarıdan bir müdahale olmadan ve 

merkezden görece bağımsız olarak yerel yönetim biriminin organları eliyle 

görülebilmesini, bunları görebilmek için gerekli ve yeterli malî kaynaklara sahip 

olmayı ve yerel yönetim biriminin tüzel kişiliğe sahip olmasını ifade eder.
18

 

                                                 
15

 Birgül Ayman Güler,  http://ahmetapan.blogcu.com/ab-mevzuatinda-hizmette-yerellik-

subsidiarity-ilkesi–1/328937, erişim tarihi: 02.03.2011. 
16

 Oya Çitçi, , “Temsil, Katılma ve Yerel Demokrasi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 

TODAİE, Cilt 5, Sayı 6, Kasım 1996. s. 6. 
17

 Şerif Öner, Yeni Mevzuat Çerçevesinde Türkiye’de Belediye Yönetimi, Ankara, Nobel 

Yayın Dağıtım, 2006, s. 18. 
18

 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, 4. Basım, Cem Yayın Evi, 2000, s. 49. 

http://ahmetapan.blogcu.com/ab-mevzuatinda-hizmette-yerellik-subsidiarity-ilkesi–1/328937
http://ahmetapan.blogcu.com/ab-mevzuatinda-hizmette-yerellik-subsidiarity-ilkesi–1/328937
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1.2. OMBUDSMAN MÜESSESESİ  

1.2.1. Ombudsman Kavramı 

 

Ombudsman, aslı İsveç dilinde eski bir sözcüktür. İsveç dilinde “ombuds” 

aracı anlamında kullanılmaktadır. “man” ise kişi anlamını taşır. Bu sözcüklerin 

birleşiminden oluşan ombudsman “aracı kişi” anlamına gelmektedir.
19

 

 Çeşitli ülkelerde uygulanan ombudsman kurumu her ülkenin hukuk 

sistemine, idarî, siyasî ve sosyal yapısına göre farklı isimlerle anılmaktadır. İsveç ve 

Finlandiya’da ombudsman, Hollanda’da ulusal ombudsman (Nationale 

Ombudsman), Fransa’da arabulucu (Mediateur), Kanada’da vatandaş koruyucu 

(Protecteur du Citoyen), İspanya’da halk savunucusu (Defensor Del Pueblo), 

Avusturya’da halkın avukatı (Volksanwalts chaft), Romanya’da halkın avukatı 

(Avucatul Poporului), Portekiz’de adalet temsilcisi (Provedor de Justiça), 

İngiltere’de yönetim için parlamento komiseri (Parliamentary Commissioner for 

Administration), Polonya’da sivil haklar savunucusu (Rzecznik Praw 

Obywatelskich) İtalya’da sivil savunucu (Difensore Civico),
20

 Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde “yüksek yönetim denetçisi”
21

 isimleri kullanılmaktadır. 

Ombudsman kelimesinin Türkçe karşılığı olarak ise “halk denetçisi”, “kamu 

denetçisi”, “kamu hakemi”, “arabulucu”, “halk avukatı”, “yurttaş sözcüsü” gibi 

ifadeler kullanılmaktadır. Türkiye’de ombudsman yerine hem Anayasa hem de yasa, 

kamu denetçisi kavramını kullanmaktadır. 

Ombudsmanlık kurumu farklı ülkelerde farklı kanunî ve anayasal 

düzenlemelerle gündeme gelmiştir. Bu nedenle “ombudsman” kavramının birbirine 

yakın tanımları bulunmakla beraber evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. 

                                                 
19

 Muammer Oytan, “Ombudsman Eli İle İdarenin Denetimi Konusunda Kıyaslamalı Bir 

İnceleme”, Danıştay Dergisi, Sayı 18–19, 1975, s. 195. 
20

 Nuri Tortop, “Ombudsman Sistemi ve Çeşitli Ülkelerde Uygulanması”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, 1998, s. 3–4. 
21

 Nail Atalay, “KKTC’de İnsan Haklarının Korunması Mekanizması Olarak Ombudsman 

Kurumu”, Türkiye’de İnsan Hakları, Ankara: TODAİE, 2000, s. 352. 
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Uluslararası Barolar Birliği Ombudsman Komitesi (The Ombudsman 

Comitee of the International Bar Association) ombudsmanı; kurumun dünyadaki 

ortak özelliklerini temel alarak aşağıdaki şekilde tanımlamıştır: 

Anayasa, parlamento veya yasama organı tarafından temin edilen,  yasama 

organı veya parlamentoya karsı sorumlu olan, yüksek seviyeli, bağımsız bir 

bürokratın olduğu, hükümet kuruluşları, kamu görevlileri tarafından haksızlığa 

uğramış insanların şikâyetleri doğrultusunda veya kendi inisiyatifi ile harekete geçen, 

araştırma yapma, düzeltme uygulaması önerme ve rapor yayınlama hakkı olan bir 

ofistir.
22

  

İsveç’teki uygulamaya göre ombudsman;  kamu hizmeti yapan kurum ve 

şahısların kanunların çizdiği sınırların dışına çıkmamasının teminatıdır, demokratik 

karar alma mekanizmasının da güvencesidir. Ombudsman parlamento tarafından 

alınan kararlara kamu gücünü kullanan kurum, kuruluş ve şahısların uyup 

uymadığını denetleyen halkın temsilcisidir.
23

 

Danimarka’daki uygulamaya göre ombudsman; “duyguları incinmiş olan 

kişilerin adaletsizlik ve kötü yönetime ilişkin olarak şikâyetlerini alan, bağımsız bir 

üst düzey kamu görevlisinin başında bulunduğu, anayasa ya da yasa ile kurulan bir 

büro”dur.
24

 

Aytuğ’a göre ombudsman; uzun ve şerefli bir geleneğin İsveççe`de 

ifadesidir. Vatandaş haklarının koruyucusu ve savunucusu demektir. Bir ombudsman 

genellikle bir yasama meclisi tarafından atanan ve vatandaşlar tarafından hükümet 

memurlarına ve hükümet dairelerine karşı getirilen şikâyetleri soruşturma 

sorumluluğu verilen kişidir.
25

 

                                                 
22

 Oğuz Babüroğlu, Nevra Hatiboğlu, Ombudsman (Kamu Hakemi) Kurumu İncelemesi: 

Devlette Bir Toplam Kalite Mekanizması Örneği, İstanbul: TÜSİAD Yayını, 1997, s. 15. 
23

 Stargundem, “İsveç Parlamento Ombudsmanı” http://www.stargundem.com/dunya/ 10 

72110-isvec-parlamento-ombudsmani-mats-melin-ombudsmanlik-muessesi-her demokratik-

devlette-olmali-ozel.html, erişim tarihi: 05.11.2010. 
24

 Hansen Hans Gammeltof, “Ombudsman Kavramı”, (Çev.) Turgay Ergun, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 29, Sayı 3, Eylül 1996, s. 195 
25

 Yılmaz Altuğ, “Ombudsman Konusunda Sualler ve Cevaplar”, Türkiye Gazetesi,  18 

Mayıs 2009 Pazartesi, erişim tarihi: 06.11.2010. 

http://www.stargundem.com/dunya/%2010%2072110-isvec-parlamento-ombudsmani-mats-melin-ombudsmanlik-muessesi-her%20demokratik-devlette-olmali-ozel.html
http://www.stargundem.com/dunya/%2010%2072110-isvec-parlamento-ombudsmani-mats-melin-ombudsmanlik-muessesi-her%20demokratik-devlette-olmali-ozel.html
http://www.stargundem.com/dunya/%2010%2072110-isvec-parlamento-ombudsmani-mats-melin-ombudsmanlik-muessesi-her%20demokratik-devlette-olmali-ozel.html
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Avşar’ın tanımına göre ombudsman, parlamentolar tarafından atanan, ancak 

hükümete karşı olduğu kadar parlamentoya karşı da bağımsız olan, idarenin mağdur 

ettiği kişilerin çoğunlukla hiçbir kurala bağlı olmaksızın yaptıkları şikâyetler üzerine 

harekete geçen, geniş bir araştırma ve soruşturma yetkisi olan; idarenin yapmış 

olduğu haksızlıkları ortaya koymak, takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını 

engellemek, mevzuata saygılı olmayı ve uygun hareket etmeyi temin etmek, icrai 

karakter taşımayan önerilerde bulunmak, hakkaniyet tedbirleri salık vermek ve 

nihayet kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi için gerekli reformların yapılması 

önerisinde bulunmak amaçlarını güden bir kurumdur.
26

 

Temizel’in ombudsman tanımı;  vatandaşların, kendilerini yöneten kişilerin 

belirli davranışlarına ilişkin tepkileri, yöneticilerle ilgili şikâyetleri ve söz konusu 

şikâyetlerin bağımsız bir şekilde araştırılması düşüncesi binlerce yıl öncesine 

dayanmaktadır. Bu durum yönetime karşı vatandaşların sahip olduğu hak ve 

özgürlüklerin korunmasını, başka bir deyişle yönetimin denetlenmesini zorunlu hale 

getirmiş ve birçok korunma yolu demokratik toplumların hukuk sistemlerinde yerini 

almıştır.
27

 

Eryılmaz ombudsmanlığı; halkın kamu yönetiminin eylem ve işlemleri 

karşısında hakkını aramasının ve yönetime karşı hesap sormasının bir mekanizması 

olarak tanımlamıştır.
28

  

Türk Dil Kurumu (TDK) mail aracılığı ile kullanıcılarına gönderdiği bilgide 

ombudsmanı parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmî makamların 

keyfî ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli kişi veya kurum olarak 

tanımlamıştır. 

                                                 
26 Zakir Avşar, Ombudsman (Kamu Hakemi) Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Ankara, 

Hak-is Eğitim Yayınları, 1999, s. 52–53. 
27

 Zekeriya Temizel,  “Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bir Başka Denetim Organı: 

Ombudsman”, Yeni Türkiye Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı II, sayı 14, 1997,  s. 764. 
28

 Bilal Eryılmaz, Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sistemi ve Yerel Hizmetlerin 

Sunumuna Etkisi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Güneydoğu Anadolu Belediyeler 

Birliği’nin (GABB) işbirliğinde düzenlenen Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı, 

Diyarbakır,  2010. 
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 Yukarıda Türkiye’deki ve uluslararası literatürdeki tanımlardan yola 

çıkarak ombudsman; kanunî ve anayasal düzenlemelerle oluşturulan, genellikle bir 

yasama meclisi tarafından atanan ancak hükümete karsı olduğu kadar parlamentoya 

karşı da bağımsız olan, kamu kuruluşları ile bu kuruluşlarla ilişkiye giren bireyler 

arasında meydana gelen anlaşmazlıkları, bireylerin kamu kuruluşlarına ilişkin 

şikâyetlerini ve kamu kuruluşlarının işleyişinde meydana gelen aksaklıkları 

inceleyen, bunun yanı sıra, doğru bir şekilde gerçekleştirilen işlemleri destekleyen ve 

söz konusu problemlerin giderilebilmesi ve mağduriyetin ortadan kaldırılabilmesi 

için; 

i. Dava açma 

ii. Disiplin uygulaması için başvuru 

iii. Uyarma 

iv. Öneri 

v. Basın bildirisi 

vi. Parlamentoda konuşma 

uygulayan demokratik karar alma mekanizmasının güvencesi olarak 

nitelendirilebilir. 

1.2.2. Ombudsmanın Temel Özellikleri  

Ombudsmanın özellikleri ele alınırken, konuya iki boyutta yaklaşılmalıdır. 

Çünkü ombudsmanın hem kişisel hem de kurumsal özellikleri bulunmaktadır
29

 

i. Kişisel Özellikleri: Kuruma seçilecek olan kişinin bünyesinde 

barındırması gereken özelliklerdir.  

ii. Kurumsal Özellikleri:  Ombudsmanın bir kurum olarak sahip 

olması gereken özelliklerdir. 

                                                 
29

 Ümit Arklan, “Bir Kamu Denetim Sistemi Olarak Ombudsman ve Türkiye’de 

Uygulanabilirliği”, Selçuk İletişim Dergisi,  2006, s. 82-100, s. 86. 
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1.2.2.1. Ombudsmanın Kişisel Özellikleri 

Ombudsmanın bağımsızlığı ve tarafsızlığı için yüksek öğrenim görmesi, 

hukuka yabancı olmaması, siyasî kimliğinin olmaması, belli bir yaşta olması, 

kamuoyu nezdinde genel kabul görmesi ve seçkin bir kişiliğe sahip olması gerekir.
30

 

Bu yansızlığı güvence altına almak için bazı ülkeler, ombudsmana, görevi sonrasında 

parlamento üyesi olamaması, ücret ya da kâr karşılığı bir iste çalışamaması yönünde 

kısıtlamalar getirmiştir.
31

 

Ombudsmanın taşıması gereken kişisel özellikler hakkında bazı görüşler; 

 

Gammeltoft’un ombudsmanın taşıması gereken kişisel özellikleri 

hakkındaki görüşü; 

 “Genel olarak profesyonel kariyerlerinin ortasında bulunmayan kişilerin 

ombudsmanlığa atanmaları iyi bir düşüncedir. Deneyimler göstermektedir ki, 

bağımsızlığını koruyabilmesi ve sürdürebilmesi için ombudsman, tercihen kıdemli 

yargıçlar, üniversite profesörleri, avukatlık yapanlar ya da yönetimdeki görevine geri 

dönmeyi düşünmeyen üst düzey yöneticiler arasından seçilmelidir”
32

 

Hill 1974 yılında yayımlanan makalesinde ombudsmanın taşıması gereken 

kişisel özellikleri şöyle sıralamıştır; 

i. Konusunda uzman ve bilirkişi olmalı 

ii. Tarafsız olmalı 

iii. Vatandaş odaklı olmalı fakat devlet karşıtı olmamalı 

iv. Halkın beğenisini kazanmış, tarafsızlığına itimat edilebilecek 

güvene sahip olmalıdır.   

                                                 
30

 Serdar Mutta, İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman, İstanbul, Kazancı Kitap, 2005, s. 

58. 
31

 S.  Sezen, “Ombudsman: Türkiye için nasıl bir çözüm”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 34, 

Sayı 4, 2001, s. 78. 
32

 Gammeltoft-Hansen, (1996), s. 202. 
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1.2.2.2. Ombudsmanın Kurumsal Özellikleri 

Ombudsmanın kurumsal özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
33

  

i. İdarenin, kendi iç denetim yolları ve yargı denetimi dışında 

denetlenmesini sağlamaktadır, 

ii. Etkin bir denetim mekanizmasıdır, 

iii. Gücün yanlış kullanımını engellemektedir, 

iv. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesinden sorumludur, 

v. Kamu kurumları ve kamuoyu nezdinde saygınlığı bulunan bir 

kurumdur, 

vi. Genellikle denetçileri parlamento tarafından seçilmektedir, 

vii. Genellikle yargı birliği sisteminin uygulandığı ülkelerde 

kurumsallaşmıştır, 

viii. Özerk bir yapıya sahiptir, 

ix. Kamu hizmetlerinde etkinliği artırmayı amaçlamaktadır, 

x. Moral yaptırım gücü olan bir kurumdur, 

xi. Başvuru (bir şikâyet) üzerine veya kendiliğinden (inisiyatif 

kullanarak) harekete geçmektedir, 

xii. Şikâyet sahipleri kuruma kolayca ulaşabilmektedir, 

xiii. Ombudsmana yapılacak başvuru hiçbir şekle bağlı değildir.
34

 

xiv. Çalıştığı konu ile ilgili her tür bilgi ve belgeye ulaşabilmektedir, 

xv. İnceleme yapmanın dışında kanunî bir yetkisi yoktur, 

                                                 
33

 http://www.nedir.antoloji.com/ombudsman,  erişim tarihi:16.12.2010. 
34

 Mahmut Doğan, “Ombudsman ve Devlet Denetleme Kurulu”, (Ed.) Davut Dursun, Hamza 

Al, Türkiye’de Yönetim Geleneği, İstanbul, İlke Yayıncılık,1988, s. 238-239. 
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xvi. Yapılan araştırmanın sonucu taraflara bildirilmektedir, 

xvii. Yapılan çalışmaların sonucunu kamuoyuna duyurulmaktadır, 

xviii. Karar doğrultusunda idareye önerilerde bulunmaktadır, 

xix. Kamuoyuna ve medyaya yapılan açıklama kurumun etkinliği 

için önemli bir araçtır, 

xx. Yapılan araştırmalar sonucu bir hata tespit edilmiş ise hatanın 

düzeltilmesi ya da çözüm bulunması için ancak kuruluşa 

önerilerde bulunabilir, kendisi düzeltemez, 

xxi. Kuruluşun bir açıklama yapmasını ya da özür dilemesini, bir 

kararı değiştirmesini, bir karar vermesini, alacağından 

vazgeçmesini ya da tazminat ödemesini önerebilmektedir, 

xxii. Kamu denetçileri özel organizasyonlar ve kişiler arasındaki 

uyuşmazlıkları (bankalar ve tacirler arasındaki gibi) kendilerine 

konu olarak alamamaktadır, 

xxiii. Kamu denetçileri özel kişilerin birbirleri arasındaki 

uyuşmazlıkları (iki komsu gibi) kendilerine konu olarak 

alamamaktadır. 

Ombudsmanın taşıması gereken kurumsal özellikler hakkında bazı görüşler; 

Rowat’a göre,  ombudsmanlığın genel olarak kabul gören özellikleri 

şunlardır
35

:  

i. Ombudsman, anayasa veya yasa ile kurulmuş, idareyi yasama 

organı adına denetleyen, taraf tutmayan, bağımsız bir görevlidir. 

ii. Ombudsman, haksızlığı, adaletsizliği, idarenin kötü isleyişini 

dile getiren özel şikâyetleri izler. 

                                                 
35

 Taykan Ataman (Aktaran), “İngiltere’de Ombudsman Kurumu (İdarenin Parlamento 

Tarafından Denetimi)”, Türk İdare Dergisi, Sayı 400, Eylül 1993, s. 219. 
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iii. Bu kurumun, soruşturma açmak, tenkit etmek, idarenin aksayan 

yönlerini kamuoyuna açıklamak yetkileri vardır. Fakat tespit 

ettiği kötü davranış ve isleyişleri düzeltme ve bağlayıcı kararlar 

alma yetkisi yoktur. 

iv.  İdareye ‘mutlak karşı’ değildir. 

Eryılmaz’a göre ombudsmanlığın temel nitelikleri şunlardır
36

; 

i. Parlamento tarafından atanmış olsa da siyasî bakımından 

yasama organı karşısında bağımsızdır. 

ii. Ombudsman bir yargı ve yürütme organı değildir. 

iii. İcrai nitelikli, kendiliğinden sonuç doğuran ve bağlayıcı karar 

alma yetkisine sahip değildir. 

iv. Yetkisi,  “haksızlığı araştırma ve ortaya çıkarma, öneride 

bulunma”,  ile sınırlıdır. 

v. Araştırmanın gerektirdiği bilgi ve belge alma yetkisi ile 

donatılmıştır. 

1.2.3. Ombudsman Türleri 

Ombudsman kurumuna duyulan ihtiyacın çoğalmasıyla beraber, 

ombudsmanın çalışma alanı da artmış ve bu sayede çeşitli konulara göre bir 

uzmanlaşma söz konusu olmuştur. Bu bağlamda en yayın olarak uygulanan 

ombudsman türleri şunlardır
37

: 

i. Parlamento ombudsmanı 

ii. İnsan hakları ombudsmanı 

iii. Çocuk hakları ombudsmanı 

                                                 
36

 Bilal Eryılmaz, (2010), s.13.  
37

 Kemal Özden, (2005), s. 39. 
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iv. Silahlı kuvvetler ombudsmanı 

v. Öğrenci ombudsmanı 

vi. Tüketici ombudsmanı  

vii. Basın (medya) ombudsmanı 

viii. Yerel yönetim ombudsmanı 

1.2.3.1. Parlamento Ombudsmanı 

Parlamento tarafından seçilir ve gücünü parlamentodan alır. Kamu 

yönetimlerine karşı yurttaşların hak ve özgürlüklerini korumakla görevli, kamunun 

gerçekten güvenini kazanmış ve herkesçe tanınan kişilerdir.
38

 Parlamento 

ombudsmanı her ülkedeki ombudsman kurumları için bir model teşkil etmektedir. 

Yani birçok ülkedeki ombudsman kurumu aslında parlamento ombudsmanı ile birçok 

ortak özellik taşımaktadır. Bu nedenle daha önce bahsi geçen ombudsmanın 

özellikleri aslında parlamento ombudsmanının özelliklerini anlatmaktadır. 

1.2.3.2. İnsan Hakları Ombudsmanı 

İnsan hakları ombudsmanlığı kavramı sonradan geliştiği için bazı ülkelerde 

“melez ombudsmanlık” olarak da nitelendirilir. Çok geniş bir alanı ve coğrafyayı 

kapsamaktadır.
39

 Genellikle yasama organı tarafından atanan insan hakları 

ombudsmanının iki temel işlevi vardır:
40

 İnsan haklarını korumak ve iyileştirmeye 

çalışmak; devlet yönetimini gözlemlemek. 

1.2.3.3. Çocuk Hakları Ombudsmanı 

İlk çocuk hakları ombudsmanı 1981 yılında Barneombudet adı altında 

Norveç'te kuruldu. Başlıca görevleri arasında tehlike altında olan çocukların 

güvenliğini sağlamak, çocukların toplum içinde söz sahibi olmalarını teşvik etmek ve 

eğitim, sağlık, kültür gibi konuları esas alarak çocukların içinde yetiştikleri koşulları 

                                                 
38

 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bağımsız Bir Denetim 

Organı: Ombudsman, İstanbul, IULA-EMME Yayını, 1997, s. 59. 
39

 Mustafa Köksal, Ombudsman (Kamu Hakemi), , Ankara, Işık Eğitim Kültür Hizmetleri, 

2007, s. 60. 
40

 Kemal Özden, (2005), s. 41. 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1981
http://tr.wikipedia.org/wiki/Norve%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Fitim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9Fl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr
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denetlemek olan ombudsman, kanunlar çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak 

hareket etmektedir. Ukrayna, dünyada çocukları bu mercie atayan ilk ülkedir.
41

 

1.2.3.4. Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı 

Silahlı kuvvetler ombudsmanı silahlı kuvvetlerdeki uygunsuz ve istismar 

edici durumları ve eksiklikleri belirlediği gibi, bu gibi durumları düzeltmek için 

tavsiyelerde de bulunur. Askeri Ombudsman savunma politikası oluşturmaz veya 

operasyonel konularda kararlar almaz. Askeri ombudsmanın öncelikli amacı 

haksızlıkları önlemek ve savunma sektörünün doğru işleyişini teşvik etmektir. Daha 

geniş kapsamlı olarak bu kurumun rolü kendi bileşenlerine karşı sorumluluklarını ve 

güvenilirliğini ispatlayarak etkinliğini arttırmaktır.
42

 

1.2.3.5. Öğrenci Ombudsmanı 

Öğrenci ombudsmanı öğrencilerin okuldaki sorunlarıyla ilgilenmekte olup 

gerek ilk ve orta öğretim gerekse yüksek öğrenim öğrencilerinin sorunlarına çözüm 

üretmektedir. Üniversite öğrencileri, ilk ve orta öğrenim öğrencilerine nazaran çok 

daha fazla sorunla karşılaştıkları için, öğrenci ombudsmanı üniversitelerde daha sık 

görülmektedir.
43

 

1.2.3.6. Tüketici Ombudsmanı 

Ticari veya sınaî alanlarda tüketici haklarını korumakla görevlendirilen 

ombudsmanlardır. Bankacılık ve sigortacılık gibi değişik alanlarda da görev 

yapmaktadırlar.
44

 Son yıllarda artan online alışveriş, telefon üzerinden alışveriş gibi 

çeşitli yöntemlerin de tüketici ombudsmanının görev alanında olduğu söylenebilir.  

Örneğin İsveç tüketici ombudsmanının görev alanına giren konular 

firmaların pazarlama ve ürün güvenliği kanunlarına uymalarını garanti eder. Kurum, 
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yanıltıcı reklamlara, makul olmayan koşul ve şartlara, doğru olmayan 

fiyatlandırmalara ve tehlikeli ürünlere müdahale edebilir. 
45

  

1.2.3.7. Basın (Medya)  Ombudsmanı 

Haber ombudsmanı olarak da adlandırılan basın(medya) ombudsmanı yayın 

kuruluşlarının yayınladıkları haberlerin ve programların doğruluğu, haklılığı ve 

tarafsızlığı ile ilgili olarak okur veya izleyicilerinden gelen şikâyetleri inceler; yanlış, 

haksız ve yanlı yayın ve programları düzeltmeyi amaç edinir.
46

  

1.2.3.8. Yerel Yönetim Ombudsmanı 

Yerel yönetim ombudsmanı, mahallî sorumluluğu olan bir ombudsman 

kurumudur. Halkın yerel yönetimlerle yaşadıkları sorunları inceler, yerel 

yönetimlerin temel prensipleri olan özgürlük, çoğulculuk, katılım ve verimlilik 

ilkelerinin sürekliliğini sağlar.
47

 Çalışmamızın ana konusu olan yerel yönetim 

ombudsmanı ile ilgili ayrıntılı bilgi ikinci bölümde yer almaktadır.  

1.2.4. Ombudsmanın Ortaya Çıkışı ve Tarihi Süreci 

 

Ombudsmanlık kurumunun temelleri ve tarihsel gelişim süreci ile ilgili 

olarak farklı görüşler mevcuttur; 

 Ombudsmanlık kurumunu, Çin’deki Han Hanedanlığı yönetiminde 

(M.Ö.206-M.S.220) oluşturulmuş “Coutrol Yuan”a, Roma’da oluşturulan “Halk 

Tribünleri”ne ve 17. yüzyılda Amerikan kolonilerindeki “Cencors” kurumlarına 

dayandıran görüşler bulunmaktadır.
48

  

 Ayrıca Halife (Hz.) Ömer’in ihdas ettiği, hayatın birçok alanında, özellikle 

şehirlerde ve buraların pazar yerlerinde genel ahlâkın koruyucusu ve pazar yerlerinin 

yöneticisi olduğu kadar, pazarların gözeteni, anlaşmazlıkların çözücüsü olarak da 
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görev yapan “Muhtesip” kurumu,
49

 İslam devletlerinde (Emevi, Abbasi, Memlük ve 

Selçuklu), “Divan-ı Mezalim” (haksızlıklar divanı) ya da “Dar’ül adl” (adalet evi) 

gibi halkın yönetime karşı şikâyetlerini değerlendiren, halk ile yöneticiler arasındaki 

davalara bakan kurumlar, Osmanlı devletinde “Divan-ı Hümayun”.
50

 ile devletin en 

büyük kadısı ve bütün kadıların üstü sayılan “Kadilkuzat” diye bilinen şikâyetleri 

incelemekle görevli “Hâkimler Hâkimi-Kadı e Kudat”,
51

 ombudsman benzeri 

denetim ve şikâyet mekanizmasını o dönemlerde  işleten kurumlar olmuştur. 

Ombudsman kurumunun yapısal olarak ortaya çıkışı ise Osmanlı ve İsveç 

tarihlerinin kesişme noktasına denk gelmektedir. 1709'da Poltava meydan savaşında 

Ruslara yenilen İsveç Kralı XII. Şarl
52

, Osmanlılara sığınmış ve bir süre Edirne 

yakınlarında yaşamıştır. Şarl yokluğunda ülkeyi yönetenlerin ve memurların resmi 

görevlerini yerine getirirken kanunlara uymalarını sağlamak amacıyla güvendiği ve 

"uzaktaki Kral'ın gözü kulağı" olacak bir kişiyi Högste Ombudsmannen olarak 

atamıştır.
53

  

İsveç Kralı’nın böyle bir uygulamayı; uzun ikameti boyunca (1709–1714), 

Osmanlı toplum ve devlet hayatını ciddi şekilde ve yakından incelediği, Divan-ı 

Hümayun, Divan-ı Mezalim, Kazasker, Kadı, Muhtesip gibi kurul ve görevlilerin 

kamu görevlileri hakkında şikâyetleri padişah adına inceleyip, süratle karara 

vardıklarını, resmi görevlilerin hatalı, kasıtlı uygulamalarına karşı kişileri 

koruduklarını, zararlarının telafisi için çalıştıklarını gördüğü ve bütün bunlardan 

dolayı başlattığı öne sürülmektedir
54

 

İsveç Ombudsmanı’nın, başlangıçta “Högste Ombudsmannen” olan adı 

1719’da “Justutiekansler-JK” adı ile değiştirilmiş, 1766 yılından başlayarak da 

ombudsman atama yetkisi Kral’dan temsil organı Riksdag’a geçmiştir. 1809’da İsveç 

Anayasası’nda meclis adına hareket eden “Justitieombudsmannen-JO” kurumuna yer 
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verilmiştir. Böylece ombudsman uygulaması 1809 yılında yürürlüğe giren İsveç 

Anayasası’nda anayasal bir kurum haline getirilmiştir. Kurum zamanla İsveç hukuk 

sisteminin temel kurumlarından birisi haline gelmiştir.
55

 

İsveç Ombudsman sisteminden etkilenerek ombudsmanlık kurumunu kabul 

eden ilk ülke bağımsızlığını kazandığı yıl olan 1919 da Finlandiya olmuştur. Çünkü 

Finlandiya 1809’da Rusya tarafından ele geçirilmeden önce altı yüzyıl kadar İsveç’in 

bir parçasıydı.
56

 Aynı zamanda Finlandiya, ombudsman kurumunu yönetim 

sistemine bugünkü anlamıyla taşıyan ilk ülkedir. 1919'da gerçekleştirilen anayasa 

değişikliği ile monarşik sistemi terk ederek cumhuriyet sistemini benimseyen 

Finlandiya, aynı değişiklikle ombudsman kurumunu da yönetim yapısına katarak 

dünyada en fazla yetkiye sahip ombudsman kurumunu yaşama geçirmiştir
57

 

Finlandiya’dan sonra ikinci dünya savaşı sonlarına kadar ombudsmanlık 

kurumu hiçbir ülke tarafından kabul görmemiştir. O dönemde bu konudaki genel 

kanaat, söz konusu kurumun nüfusu az, kültür ve gelir düzeyi yüksek, adem-i 

merkeziyetçi yönetim sistemi ağır basan, idarî ve siyasî katılımın belirgin ve adem-i 

merkezî yapı nedeniyle merkezdeki yargısal denetimin pek fonksiyonel olmadığı 

sistemlere özgü olduğu, dolayısıyla başka ülkelerde uygulanmasına olanak 

bulunmadığı yönündeydi.
58

 

Norveç, 1952 yılında askeri ombudsmanı, 1962 yılında da sivil ombudsmanı 

ülkesine uyarlamıştır.
59

 

Danimarka ise, komşusu İsveç ve Finlandiya ile siyasî ve sosyal 

benzerliklerine rağmen ombudsmanlık kurumuna 1954 yılına kadar ilgi 

göstermemiştir. 1954 yılında, sivil ve askeri yönetim için tek bir ombudsmanın 
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atanması gerçekleştirilmiştir. Danimarka, ombudsmanlık kurumunu modern ve ideal 

şekliyle dünyaya tanıtan ülke olmuştur. İsveç ve Finlandiya ombudsmanlarının çok 

güçlü, Norveç ombudsmanının çok zayıf olmasına karşın, Danimarka 

ombudsmanının görev ve yetkileri öncekilere oranla daha dengeli ve gerçekçi olarak 

düzenlenmiştir.
60

 Demokratik yöntemlerle yönetilen, halkın siyasî karar 

mekanizmalarına aktif olarak katıldığı, nüfusu az olan ve yüksek eğitim düzeyi 

bulunan İskandinav ülkelerinde
61

 ombudsman kurumunun başarılı bir şekilde 

uygulanmış olması ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm Avrupa’da kamu hizmeti 

anlayışının gelişmesiyle birlikte büyüyen kamu yönetimlerinin denetimi ihtiyacının 

ortaya çıkması; farklı hukuk ve yönetim sistemlerinin bulunduğu, kalabalık nüfuslu 

ülkelerde böylesi bir kurumun gerekliliği ve başarılı olup olamayacağı noktasında 

tartışmaları beraberinde getirmiştir. 

Bu manada Kıta Avrupası hukuk geleneğinin egemen olduğu ve nüfusu 

nispeten fazla bir ülke olan Almanya'da 1956 yılında yapılan bir anayasa değişikliği 

ile ombudsmanlık sistemi kabul edilmiş ve 1959'da ilk ombudsman görevine 

başlamışsa da bu, sivil alanda yetkisi olmayan bir askeri ombudsmandı.
62

 

Ombudsmanın, Pasifik’te yer alan Yeni Zelanda’da 1962 yılında 

uygulanmaya başlaması ise, ilk kez Anglo Sakson hukuk sistemine dâhil bir ülkede 

denenmesi açısından önemli olmuştur.
63

 

1967 yılında “Yönetim için Parlamento Komiseri” ismiyle İngiltere 

Ombudsmanı kurulmuştur. İdarî işlemler için normal yargının bulunmadığı, buna 

karşılık parlamenter denetimin güçlü ve parlamento üstünlüğünün çok belirgin 

olduğu bu ülkede, ombudsman kurumunun kurulması ile Kuzey Avrupa ülkeleri 

dışındaki ülkelerde (Almanya’da 1959’da kurulan askeri ombudsmanı göz önüne 

almazsak) de bu kurum işlemeye başlamıştır.
64
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1966’da Tanzanya ve 1973’te Zambiya’da kurulan ombudsmanlık kurumları 

ile Afrika kıtası bu kurum ile tanışmıştır. 

1973’te Hindistan ve 1983’te Pakistan’da kurulan ombudsmanlık kurumları 

ile Asya kıtası da bu kurum ile tanışmıştır. 

İlerleyen yıllarda Japonya, Güney Kore, Tayland gibi uzak doğu ülkeleri ile 

Arjantin, Guatemala gibi Latin Amerika ülkeleri de bu sistemi uygulamaya 

başlamıştır. 

Kuzey Amerika’da Kanada, federal düzeyde bir ombudsmanlık kurma 

çalışmalarında bulunmuş, ancak bunda başarılı olamamıştır. Buna rağmen, 1969 

yılında Kanada’nın bir eyaleti olan Quebec, ombudsmanlık kurumunu kurmustur. 

ABD de Kanada gibi ulusal düzeyde ombudsmanlık kurumunu ülke genelinde 

kuramamıştır. Yine Kanada örneğinde olduğu gibi, ABD eyaletlerinde, 1969 yılında 

Hawaii, 1971’de Nebraska ve ilerleyen yıllarda Jawstown şehri, New York, Missouri 

ile birlikte ombudsmanlık, eyalet bazında ülkeye yayılmaya başlamıştır.
65

 

Kurumun en son yaşadığı yayılma dalgası Doğu Bloğundan ayrılan Doğu 

Avrupa ülkelerinde yaşanmıştır. Sosyalist Bloğun çözülmesiyle kurulan Doğu 

Avrupa devletleri, hızlı bir demokratikleşme süreci yaşamışlardır. Bu doğrultuda 

ortaya çıkan insan hakları sorununun çözümü için ombudsmanlığa olan ihtiyaç ve 

ilgi artmıştır. Bu süreçte Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, 

Makedonya ve Romanya ombudsmanlık kurumunu kurmakta gecikmemişlerdir.
66

 

1995 yılı itibariyle, toplam 78 ülkede ombudsmanlık sistemi faaliyette 

bulunmaktaydı. Buna göre; Avrupa’da 27, Afrika’da 16, Latin Amerika’da ve 

Karaipler’de 14, Asya ile Avustralya ve Pasifik’te 8, Kanada’da 8, ABD’nin çeşitli 

federe devletlerinde 5 bölgede ombudsmanlık sistemi bulunmaktadır. Günümüzde bu 

sisteminin uygulandığı ülke sayısı yüzü aşmış durumdadır.
67
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Yukarıdaki tarihi süreçten yola çıkarak ombudsmanlığın gelişimi aşamasını 

üç temel döneme ayırmak mümkündür. Birinci dönem yukarıda da bahsedildiği gibi 

1713 yılında otoriter bir monarşi şeklinde görülen ilk ombudsmanın atanmasıdır. 

İkinci dönem, 1809 yılında İsveç parlamentosu adına denetim yapmak üzere, 

anayasal bir düzenleme ile Justice Ombudsmanen atanmasıdır. Justice Ombudsmanen 

parlamento adına krala karşı bir denge oluşturmuştur. Üçüncü dönem ise 

ombudsmanın, özellikle II. Dünya Savasından sonra daha çok vatandaşlar adına 

kamu otoritelerini kontrol eden bir mekanizma özelliği kazandığı bir dönemdir. 

Özellikle 1953 sonrasında Danimarka ombudsmanlık modeli tüm dünyaya yayılarak 

örnek bir model olmuştur.
68

 

Ombudsmanın Avrupa Birliği içindeki tarihi sürecine değinmek gerekirse; 

Avrupa Birliği de ombudsmanlık kurumunun ulusal sistem içerisinde insan 

haklarının korunması ve hukuk devletinin geliştirilmesi açısından önemli bir kurum 

olduğunu ve kamu yönetiminin her seviyesinde önemli bir rolü bulunduğunu kabul 

etmiştir. AB Temel Hakları’nın 41.maddesinde de “iyi yönetim hakkı” temel bir hak 

olarak kabul edilmiş ve bu hakkın gerçekleştirilmesinde ombudsman temel şartlardan 

birisi olarak benimsenmiştir.
69

 

1982 yılında Avrupa Birliği üyeleri İtalya’da toplanıp, ombudsmanlıkla 

ilgili karar aldılar. Bu kararda özetle: “Üyelerimizden ombudsmanlığı kurmuş 

olanlar mevzuatlarını günün koşullarına uygun duruma getirecekler; henüz ihdas 

etmeyenler ise, bu hizmet birimini günün koşullarına uygun yürürlüğe koyacaktır.” 

denilmektedir.
70

 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 23 Eylül 1985 tarihinde aldığı 

tavsiye kararında "çeşitli ülkelerin insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasının 

yanı sıra diğer bazı özel konularda vermiş oldukları hizmetin önemine" dikkat 

çekilmiş ve üye ülkelerin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde ya da kamu yönetiminin 
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özel alanlarında ombudsman atamasının sağlayacağı yararlar vurgulanarak, 

ombudsman kurumunun gücünün artırılması ve yaygınlaştırılması önerilmiştir. 

Komite'nin aynı toplantıda aldığı "üye ülkelerin ombudsmanlarının, insan hakları 

konusunda yapılan uygulamalara karşı deneyimlerini birbirlerine aktarabilmeleri ve 

görüş alışverişinde bulunabilmeleri için Avrupa Konseyi bünyesinde düzenli 

konferanslar yapmaları" kararı doğrultusunda, Avrupa Ombudsmanları ile İnsan 

Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, 1985'te Madrid'de, 1988'de 

Strazburg'da, 1991'de Floransa'da ve 1994'te de Lizbon'da konferanslar 

düzenlemişlerdir.
71 

7 Şubat 1992 tarihinde Maastricht’te imzalanan Avrupa Birliği 

Antlaşması’nda ortaklık yaşamının demokratikleştirilmesi süreci içerisinde ortaklık 

kurumlarının saydamlığını sağlayarak vatandaş ile topluluk kurumları arasındaki 

güven ilişkisini güçlendirmeyi, ayrıca yurttaşın şikâyetlerini kabul ederek Avrupa 

Birliği kurumlarının demokratik işlemesinde halklara yardımcı olmayı amaçlayan 

“Avrupa Ombudsmanı”  kurulmuştur.
72

 

Ombudsmanlık kurumunun başarılı uygulamaları Avrupa Konseyi’ni de 

harekete geçirmiş ve 23 Eylül 1995’de Bakanlar Komitesi üye ülkelerde 

ombudsmanlık kurumu oluşturulmasına ilişkin bir tavsiye kararı almıştır. Söz konusu 

kararda, ulusal, bölgesel veya mahallî düzeyde ya da kamu yönetiminin özel 

alanlarda bir ombudsman atama imkânlarını araştırma veya atamasını gerçekleştirme 

yönetimin işleyişinde insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı teşvik edecek 

şekilde ombudsman’a soruşturma ve öneri getirme yetkisinin verilmesi veya mevcut 

yetkililerinin diğer araçlarla güçlendirilmesi tavsiye edilmektedir.
73
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1.2.5. Ombudsmanlık Kurumunu Uygulayan Ülkeler 

1.2.5.1. İsveç’te Ombudsmanlık Uygulaması 

İsveç’in yönetim şekli meşruti monarşidir. Sembolik bir kral, iki kamaralı 

(Första Kammaren, Andra Kammaren) ve tek meclisli (Riksdag) bir yapı ile bu 

yapıya karşı sorumlu bir başbakan ve bakanlar kurulunun olduğu ülkede merkezî 

değil mahallî idareler esasına dayanan bir teşkilatlanma vardır. İsveç’te kuvvetler 

ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Asıl görevi kanun yapmak, vergi koymak ve devlet 

bütçesini düzenlemek olan parlamento, hükümeti ve idareyi de denetlemektedir. 

Parlamento bu denetim yetkisini; Anayasa Komitesi, kamu denetçisi ve denetmenler 

aracılığı ile kullanmaktadır.
74

 

Kamu denetçisinin kuruluşunu sağlayan 1809 Anayasası metninde açıklık 

olmadığı için uzun yıllar yerel yönetimler halk denetçisinin denetim alanı dışında 

kalmıştır. 1957 yılında yapılmış olan geniş çaplı reform öncesine kadar, halk 

denetçisi yerel yönetimleri denetlemiyordu.
75

 1957’de eklenen hükümlerle bu alan da 

yetki kapsamı içine alınmıştır. Ancak, yerel yönetimlerin özerkliklerini korumak 

amacıyla bu denetim, sadece yerel yönetim çalışanlarının işlemleri hakkında ve yerel 

yönetimler düzeyindeki başvuru yollarının tüketilmiş olması halinde 

yapılabilmektedir. Yerel yönetimlerin karar organları üzerinde halk denetçisinin 

denetim yetkisi yoktur. Sadece üyeler kısmen, görevlerinin gerektirdiği cezai 

sorumluluktan dolayı denetlenebilirler.
76

  

İsveç’te kamu denetçisi, genel seçim sonrasındaki 15 gün içerisinde 

Riksdag’ın her iki kanadının da gönderdiği 24 kişiden oluşan 48 kişilik bir komisyon 

tarafından, 4 yıllık süre için oybirliği ile seçilmektedir. Komisyon, parlamento adına 

seçimi yapmakta ve atamayı gerçekleştirmektedir. Görev süresi dolan kamu 

denetçisinin yeniden seçilmesi mümkünse de uygulamada aynı kişinin 3 dönemden 

fazla seçilmediği görülmektedir.
77
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Parlamentonun, kamu denetçisine olan güvenini kaybetmesi halinde onu 

görevden alma imkânı vardır. Bu kararın alınabilmesi için kamu denetçisinin yıllık 

raporlarını inceleyen komisyonların da talebi gereklidir. Ancak, bugüne kadar 

yasama organı tarafından görevden alınma yoluna hiç başvurulmamıştır.
78

 

İsveç Anayasası’na göre kamu denetçisinin hukuk alanında yetenekli, 

toplumda saygınlığı ile tanınan bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Kamu 

denetçisi olabilmek için hukukçuluğun şart olmaması ve her vatandaşın kamu 

denetçisi olabilmesinin mümkün olmasına rağmen kamu denetçilerinin genelde yerel 

mahkemelerin hâkimleri arasından seçildiği görülmektedir. Bu göreve gelecekler için 

her hangi bir yaş sınırı da getirilmemiştir. Buna rağmen kamu denetçileri, her şartta 

tarafsızlıklarını korumaları için kariyer endişesi taşımayan, dürüst, olgun ve hukuku 

bilen kişiler arasından seçilmektedirler.
79

  

İsveç’te ombudsmanlar zaman zaman çeşitli kamu birimlerinde 

denetlemeler yapmakta, merkezî yönetim yanında bölgesel ve yerel makamları, 

kurulları ve daireleri denetlemektedirler.
80

 

İsveç’de ombudsmanlar, işini savsaklayan bir kamu görevlisine karşı 

soruşturma açabilme, görevine ilişkin bir suç nedeniyle de dava açabilme yetkisine 

sahip bulunmaktadırlar.
81

 Bu yönüyle İsveç’ de ombudsmanlık kurumunun güçlü 

yetkilere sahip olduğu söylenebilir.  

  Ayrıca İsveç’te Parlamento Kamu Denetçisi yanında Tüketici Kamu 

Denetçisi, Fırsat Eşitliği Kamu Denetçisi, Etnik Ayrımcılığa Karşı Kamu Denetçisi, 

Çocuk Kamu Denetçisi gibi hükümetin atadığı kamu denetçileri ve medyanın 

oluşturduğu Basın Kamu Denetçisi de vardır.
82

 

Her ülke, ombudsmanlık kurumunu kendi ülkesindeki ihtiyaçlara uygun 

olarak düzenlemekte ve kuruma bu doğrultuda görev alanı belirlemektedir. İsveç’te, 
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ombudsmanlık kurumunun görev alanı temel hak ve özgürlüklerinin korunması 

olarak belirlenmiştir. 

1.2.5.2. Fransa’da Ombudsmanlık Uygulaması  

Fransa, yarı başkanlık sisteminin geçerli olduğu bir cumhuriyettir. 

Fransa’da, yürütme erki, cumhurbaşkanı ve hükümetten oluşmaktadır. 5 yıllık süre 

için seçilen cumhurbaşkanı; başbakanı atama ve görevden alma, parlamentoyu 

feshetme gibi yetkilerle donatılmıştır. Fransa’da yasama organı iki kanatlı olup 

halkın temsilcilerinden oluşan 577 üyeli Millî Meclis ile çoğunluğu mahallî 

idarelerin temsilcisi olan 321 üyeli Senatodan oluşmaktadır.
83

 

Parlamentonun yasama yetkisinin belirli konularda halkoyuna başvurulması, 

belirli durumlarda cumhurbaşkanı ve hükümetin yetkilendirilmesi suretiyle 

paylaştırıldığı görülmektedir.
84

  

Fransa, arabulucu veya uzlaştırıcı anlamına gelen “mediateur” kurumunu, 

ombudsmanlık kurumundan etkilenerek 3 Ocak 1973’te kabul edilen bir kanunla 

oluşturmuş, daha sonraki tarihlerde yaptığı kanunî değişikliklerle kendi idarî yapısına 

uygun hale getirmiştir.
85

 

Fransa’da arabulucu, cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar 

kurulunda belirlenerek cumhurbaşkanı kararnamesi ile atanmaktadır. Genel kuralın 

aksine Fransa’da ombudsmanın atanma sürecine parlamentonun bir katılımı söz 

konusu değildir.
86

 Atamanın tamamen yürütmenin inisiyatifinde gerçekleşiyor oluşu 

kurumun bağımsızlığını tartışmalı hale getirmektedir.  

Arabulucuyu atama yetkisini kayıtsız şartsız hükümete bırakan Fransa’da 

görev süresi altı yıl olup süresi sona eren Mediatéur tekrar seçilemez. Arabulucunun 

dokunulmazlığı vardır. Arabulucu, görevinin yerine getirilmesi sırasında yaptığı 

işlemlerden veya söylediği sözlerden dolayı kovuşturulamaz, aramaya tabi 

tutulamaz, tutuklanamaz, mahkûm edilemez. Bu tür bir dokunulmazlık arabulucunun 
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görevini yaparken hiçbir endişe ve korkuya kapılmaması, tam bir bağımsızlıkla 

çalışmasını sağlamak için tanınmıştır. Arabulucunun yetkisi, İngiliz Parlamento 

Komiserine oranla çok geniştir. Bu bakımdan İsveç Ombudsmanı’na benzer.
87

 

Arabulucu, genelde üst düzey kamu yönetiminde ya da yüksek yargı 

organlarında görev almış kişiler arasından seçilmektedir. Hukukçu olma şartı 

aranmamaktadır. Görevde kalma süresi yasama organının yenilenme süresinden 

farklıdır.
88

 Bu yönü ise kurumun bağımsızlığını arttırıcı bir özellik olarak kabul 

edilebilir. 

Fransa’da idarenin gerçekleştirdiği eylem ve işlemlerden dolayı zarara 

uğrayan kişiler, doğrudan ombudsmana şikâyette bulunamamaktadırlar.
89

 Fransa’da 

ombudsmanlara yapılacak müracaatlar bir parlamenter kanalıyla gerçekleştirilmek 

mecburiyetindedir.
90

 Bu durum ombudsmanın erişilebilirlik özelliğini tartışmalı hale 

getirmektedir.  

Başvurunun arabulucunun görev alanına girip girmediğini inceleyecek olan 

parlamenterdir ve parlamenter bu konuda takdir yetkisine sahiptir. Mektupla da 

yapılabilen başvurular için her hangi bir şekil şartı aranmamaktadır.
91

 

Arabulucuya başvuran kişi, aynı anda yargı yoluna da başvurabilecektir. 

Böylece, başvurunun dava açma süresini durdurması ya da kesmesi gibi bir durum 

söz konusu olmamaktadır.
92

 

Araştırmaları sonucunda idareyi hatalı bulan arabulucu, gerekli tavsiyelerde 

bulunacaktır. Tavsiyelerine uyulmaması hâlinde hiyerarşik üste müracaat, dava 

açılmasını isteme, gerekli kanunî düzenlemenin yapılmasını isteme gibi yollara 
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başvurabilecektir.
93

Fransa’da arabulucu sadece görüşme ve ikna etme yoluyla çözüm 

yolları bulmaya çalışmakta, adı da buradan gelmektedir. Denetimlerin neticesinde 

uzlaştırmanın dışına çıkılamamaktadır.
94

 Bunlar da idare karşısındaki yetkilerini 

sınırlandırmaktadır. 

1.2.5.3. Norveç’te Ombudsmanlık Uygulaması  

 

Norveç’te ilk Ombudsman askeri meselelerle ilgili olarak 1952’de kuruldu. 

İlk sivil Ombudsman ise İsveç Meclisi (Stortinget) tarafından 1962 yılında seçildi. 

İsveç, Danimarka ve Finlandiya’nın tersine Norveç’te Ombudsman bir dizi anayasal 

reformlar sonucunda ortaya çıkmadı; hükümetin kendisi tarafından sıradan bir kanun 

formunda hazırlandı ve sunuldu. Amaç önce pratikte tecrübe kazanıp daha sonra 

adım adım ilerlemek olduğu için, Ombudsman’ın görev alanı 1962’de sadece 

merkezî idarî teşkilatı kapsıyor, ilçe ve belediyeleri kapsamıyordu. Günümüzde ise, 

Ombudsman’ın sorumluluğu ilçe ve belediyelere kadar yayılmıştır. İdari teşkilatlar 

ve hükümet görevlileri ile kamu idaresi hizmetinde olan diğer çalışanlar hakkındaki 

şikâyetler ona iletilir.
95

 

Norveç Ombudsmanı her genel seçimden sonra, dört yılda bir, Parlamento 

tarafından seçilmekte ve Parlamentonun 2/3 çoğunluğunun oyu ile görev süresi 

dolmadan görevinden alınabilmektedir.
96

 

Ombudsman’ın yetki alanı tüm kamu idaresini içine alır. Fakat Kral 

tarafından benimsenmiş Danıştay kararları bu denetim kapsamı dışındadır. Özel 

anlaşmazlıklar da ombudsmanın faaliyetleri kapsamında değildir. Bu duruma 

devletin özel bir kanuni ilişkide taraf olması da dâhildir. Ayrıca aşağıdaki durumlar 

da ombudsmanın sorumluluk alanına girmez
97

: 

i. Parlamentonun yasama faaliyetleri 

ii. Mahkemelerin faaliyetleri  
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iii. Başsavcının faaliyetleri 

iv. Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı’nın denetim kapsamına giren 

   meseleler 

Ombudsman belirli bir şikâyete ilişkin olmayan kanuni soruları cevaplamaz. 

Ayrıca, kanuni meseleler hakkında da tesviyelerde bulunamaz. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. YEREL YÖNETİM OMBUDSMANI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

2.1. YEREL YÖNETİM OMBUDSMANI 

Yerel yönetim ombudsmanı mahallî sorumluluğu olan bir ombudsman 

kurumudur. Halkın yerel yönetimlerle yaşadığı sorunları inceler,
98

 yerel yönetimleri 

güçlü kılan demokrasi, katılım ve verimlilik gibi ilkelerin devamlılığını sağlar. 

Küreselleşme-yerelleşme, hizmette yerellik,  demokrasi, katılım, yerel 

özerklik gibi kavramlar ile bütün dünyada yerel yönetimlere daha fazla sorumluluk 

yüklenmeye ve daha çok yetki ile donatılmaya başlanmıştır.
99

 Bu nedenle 

vatandaşlara sunulan hizmetlerde görece yerel yönetimlerce sunulan hizmetler 

giderek çeşitlenmeye ve sayısı ise artmaya başlamıştır. Bu yetki ve sorumluluklar ile 

yerel yönetimlerce sunulan hizmetlerin artışı karşısında, vatandaşların haklarını ve 

özgürlüklerini kısıtlamadan kullanabilmesi amacı ile bir yerel yönetim 

ombudsmanına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca yerel yönetim ombudsmanları, genel 

amaçlı ombudsmanlar içerisinde yerel yönetimlerin kamu yönetimi içinde artan 

önemiyle birlikte hızla yayılmakta ve uygulama alanı bulmaktadır.
100

 

Temizel’in yapmış olduğu tanıma göre; yerel yönetim 

ombudsmanı/ombudsmanları, merkezî yönetim ombudsmanlarının bütün 

özelliklerini taşıyarak, belli bir bölge ya da şehirde, 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.
101
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Yıldırım’a göre yerel yönetim ombudsmanının görev alanı; yerel yönetim 

ombudsmanı yerel sorunlarla uğraşır ve kötü yerel yönetime karşı vatandaşları 

koruma görevi üstlenerek yerel yönetimlerde demokrasinin pekişmesine katkıda 

bulunur. Ombudsman sadece yerel yönetimlerin gayri hukuki uygulamalarıyla 

ilgilenmekle kalmaz, aynı zamanda onların idarî ahlak kurallarına uyup uymadıkları 

da yerel ombudsmanın ilgi alanına girer.
102

 Bu manada yerel yönetim ombudsmanına 

parlamento ombudsmanının yerel boyuta indirgenmiş halidir denilebilir. 

2.1.1. Yerel Yönetim Ombudsmanının Statüsü 

Yerel yönetimlerin faaliyetlerine yönelik işlemlerin büyük bir bölümü 

meclis kararları ile yerine getirildiği için yerel halkın şikâyetlerinin önemli bir kısmı 

bunlardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, yerel yönetim ombudsmanları, yerel 

meclislerin kararlarının adil bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere 

atanmış kişiler değil, yerel meclislerin idarî nitelikteki kararları da dâhil olmak üzere, 

yerel yönetimlerin her türlü işlemlerini, hem kararlarına kalite kazandıracak 

nitelikleri itibariyle, hem de adalet yönünden denetlemek üzere oluşturulmuş 

ombudsmanlar olmaktadır.
103

 Bu özelliği ile yerel yönetim ombudsmanı, parlamento 

ombudsmanından ayrılmaktadır. 

Yerel yönetim ombudsmanının uluslararası olarak tanınan bir ombudsman 

biçiminde kabul görebilmesi için, kendisini göreve getiren makam veya kişiler de 

dahil olmak üzere bütün makam ve kişilere karşı bağımsız ve tarafsız konumda 

olması gerekmektedir.
104

 Bu manada yerel yönetim ombudsmanının bağımsız ve 

tarafsızlığını sağlayabilmenin en önemli unsuru kuruluşunun anayasal veya kanunî 

bir düzenlemeye tabi olarak gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

 

                                                 
102

 Selahattin Yıldırım, (1993), s. 118. 
103

 Zekeriya Temizel, (1997), s. 65-66. 
104

 Roy Gregory, “The Ombudsman in Perspective”, ed. Roy Gregory, Philip Giddings, 

Victor Moore, Jane Pearson, Practice and Prospects of the Ombudsmen in the United 

Kingdom, Lampeter, The Edwin Mellen Press, 1995, s. 12. 



37 

2.1.2. Yerel Yönetim Ombudsmanının Seçilmesi ve Görevden Alınması 

Yerel yönetim ombudsmanları, parlamento ombudsmanlarına benzer şekilde 

atama ile ya da parlamento tarafından seçilerek göreve getirilmektedirler. Genelde 

yerel yönetim ombudsmanları,  bazı ülkelerde atama ile göreve gelirken, bazı 

ülkelerde yerel meclislerin de katıldığı ortak birleşimlerde çoğunluk oyu ile göreve 

getirilmektedir.
105

Bununla birlikte, doğası gereği bağımsız olması gereken 

ombudsmanın seçimi konusundaki en uygun yöntem, hiç kuşkusuz ki, onu 

yürütmeden ve idareden bağımsız kılmaya en elverişli olan yöntem olacaktır. 

Ombudsman kurumuna sahip olan ülkelerin ezici bir çoğunluğunda, ombudsmanın 

yürütmeden ve idareden bağımsızlığı, seçim ilkesiyle sağlanmaktadır.
106

  

Yerel yönetim ombudsmanlarının görevden alınması, göreve getirilmesine 

paralel şekilde ve yine aynı makamlarca başarısızlık, yetersizlik, görevin ihmal 

edilmesi ya da iletişimsizlik durumu
107

 gibi belli koşuların gerçekleşmesi durumunda 

mümkün olmaktadır. 

2.1.3. Yerel Yönetim Ombudsmanının Görev ve Yetkileri 

Yerel yönetim ombudsmanlarının görev konusu, genellikle uygulandıkları 

ülkenin, ombudsman kurumundan beklentilerine göre belirlenmekte ve ülkeden 

ülkeye farklılıklar taşımaktadır. Bu manada her ülke/bölge/ yerel birim kendi 

ihtiyaçlarına göre ombudsmanın görev tanımını belirlemektedir. 

Her ülke/bölge/ yerel birim ombudsmanlık kurumuna değişik bir görev 

vermiştir. Bazı yerlerde vatandaş haklarının ve çıkarlarının güvencesi olmakla 

görevli iken,  bazı yerlerde vatandaş çıkarlarının korunması amacıyla bölge 

yönetimlerinin iyi işlemesi ve tarafsızlıklarına katkıda bulunmakla 

görevlendirilmiştir.
108
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Ombudsmanlık kurumunu yerel düzeyde uygulayan diğer ülkelerde de, 

vatandaşların yerel yönetimlerin işlem ve eylemleri hakkındaki şikâyetlerini 

soruşturmakla ve gerekli inceleme, araştırma ve denetimleri yapmakla 

görevlendirilmişlerdir.
109

 Yerel yönetim ombudsmanlarının görev konularının daha 

çok yönetimin kötü işlemesinden kaynaklanan sorunlara çözüm üretmek ve yönetimi 

iyileştirmek amacıyla yönetime rehberlik yapmak doğrultusunda oluşturulduğu 

söylenebilir. 

Yerel yönetim ombudsmanlarının yetki alanında genellikle yerel yönetimler 

ve bunların alt birimleri ile birlikleri bulunmaktadır. Ülkelerin yerel yönetim 

yapılarının ve hizmet sunan birimlerinin farklılığından doğan nedenlerle yerel 

yönetim ombudsmanlarının yetki alanlarında da farklılıklar görülmektedir. Bazı 

yerlerde yetki alanlarına, yerel yönetim komisyonlarınca belirlenen bölgelerde görev 

yapan yönetimler ile birlikleri ve yerel düzeyde görev yapan birçok kurum ve 

kuruluş girmekte iken bazı yerlerde yetki alanına hudutları içindeki bütün yerel 

yönetimler ile yerel kamu kuruluşları dâhil olmaktadır.
110

 

Yerel yönetim ombudsmanları, yerel düzeyde ve daha sınırlı bir alanda 

görev yapmalarına rağmen ulusal düzeyde görev yapan ombudsmanlar gibi geniş 

yetkilerle donatılmaktadır. Yerel yönetim ombudsmanları da, yargı kuruluşlarının 

sahip olduğu yetkilere benzer şekilde yetkilerle donatılmaktadır.
111

 

Yerel ombudsmanlara, kanunlarla, yetki alanları çerçevesinde dosyaların 

tamamına girme hakkının verilmesi idarî işlemlerde açıklık/şeffaflık (transparency) 

ilkesinin yerleşmesine de öncülük etmektedir. Yerel ombudsmanlar yaptıkları 

denetimlerin sonuçlarına göre, disiplin soruşturmaları başlatma, bu direniş suç 

oluşturuyorsa yargıya başvurma, Anayasa’ya aykırılık başvurusunda bulunma, kanun 

ya da diğer düzenlemelere ilişkin reform önerilerinde bulunma yetkilerine de 

sahiptirler.
112
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 Fakat yerel yönetim ombudsmanı tıpkı diğer ombudsmanlar gibi yargıç 

veya mahkeme değildir. Yargıya alternatif olarak da kurulmamıştır bazı kesişmeler 

varsa bile denetim ve yargı görev alanları ile ombudsman görev alanı tamamen 

farklıdır. Müfettişlik görevi yapamaz.
113

 

Yerel yönetim ombudsmanının bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygulanması 

koşulu ile anayasa veya kanunlardan aldığı yukarıda değindiğimiz yetkilerin ona güç 

ve itibar kattığı söylenebilir. 

2.1.4. Yerel Yönetim Ombudsmanının İşlevleri  

2.1.4.1. Koruyuculuk-Savunuculuk İşlevi 

Yerel yönetim ombudsmanları diğer kamusal ombudsmanlar gibi yönetimin 

sahip olduğu kamu gücünü  

i. Kişileri yanlış yönlendirme 

ii. Irk, dil, din, cinsiyet vb. ayırım yapma 

iii. Taraf tutma ve kayırmacılık yapma 

iv. Yetkiyi kötüye kullanma 

v. Yerinde bir öneriyi göz ardı etme 

vi. Hiçbir çözüm önermeme 

vii. İnsan haklarını ihlal 

viii. Hatalı bir süreç izleme vb. konular ile
114

 

 suistimal ederek kötüye kullanmasına karşı yönetilenleri koruma ve 

savunma mekanizması olarak görev yapmaktadır. 
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2.1.4.2. Denetleme İşlevi 

Yerel yönetim ombudsmanları, yerel yönetimlerin mevcut denetim 

mekanizmalarının yetersizliğine çözüm oluşturmada ve yerel yönetimlerin sürekli 

genişleyen faaliyetlerini daha iyi ve etkin şekilde denetlemede önemli katkılar 

sağlamaktadır. Bu manada kendilerine yapılan şikâyet başvuruları üzerine şikâyet 

edilenle ilgili yönetim birimlerinde her türlü inceleme ve araştırma yapabilmekte ve 

aynı zamanda gerekli bilgi ve evraklara ulaşarak denetim işlevini de 

gerçekleştirmektedir.
115

 

2.1.4.3. Yönetimin İyileştirilmesi ve İdari İşlemlerde Hakkaniyetin 

Sağlanması  

Yerel yönetim ombudsmanları, araştırma, inceleme ve denetimleri sırasında 

yönetimde gördükleri aksaklıklara ve bu aksaklıkların nasıl giderileceği konusundaki 

tespitlere hazırladıkları yıllık ve özel raporlarda yer vererek, hem yönetimi hem de 

kamu görevlilerini yönlendirme imkânı bulmaktadır. Yerel yönetim ombudsmanları, 

uzman kişilikleri ve tecrübeleri ile yerel yönetimlerde ortaya çıkan kötü yönetim 

uygulamalarını ortadan kaldırmada ve iyi yönetim için gerekli koşulları sağlamada 

yerel yönetimlere ihtiyaç duydukları her türlü bilgi desteğini sunmakta ve doğru 

uygulamaların yerleşmesine zemin hazırlamaktadır.
116

 

Bunun yanında yurttaşların haklarının korunması yargıya bırakılarak; 

yönetim ile yurttaş arasındaki çözülemeyen sorunlara yönelik önerilerde bulunarak 

hakkaniyeti sağlama ve kamu birimlerinin hatalı işleyişlerine tanıklık etme işlevi 

yüklenilmektedir.
117

  

2.1.5. Yerel Yönetim Ombudsmanının Çalışma Usulü 

Yerel yönetim ombudsmanlarının çalışma usulleri,  genel olarak parlamento 

ombudsmanlarının çalışma usulleri ile benzerlik göstermektedir. Her ülke/yerel birim 
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kendi gereksinmelerine ve yönetim anlayışlarına göre kurumun çalışma esaslarını 

farklı şekillerde belirlemektedir. 

Yerel yönetim ombudsmanları, şikâyetleri herhangi bir ücret almadan kabul 

etmekte ve sonuçlandırmaktadırlar. Şikâyetlerin kaynağı açısından herhangi bir 

kısıtlama yoktur. Şikâyet sahibinin olaya doğrudan bir ilgisi olmasını şart koşan 

hiçbir kural yoktur. Bu gibi şikâyetler için bir zaman sınırı konulmuş olmamakla 

birlikte ombudsmanların aksini gerektirecek olağanüstü koşullar bulunmadığı 

takdirde iki yıldan daha eski olaylara bakmamaları ilkesi genel bir kabul görmüştür. 

Ombudsman, genellikle kamu yönetimini bu şikâyetleri değerlendirmek yoluyla 

hukuka uygun davranmaya iter.
118

 

Yerel yönetim ombudsmanlarına yapılacak şikâyet başvuruları bazı 

ülkelerde yazılı olarak yapılması gerekirken, bazı ülkelerde yapılacak şikâyetler 

mektup, telefon, telgraf veya şikâyet sahibinin kişisel başvurusu yoluyla da 

yapılabilmektedir.
119

 

 Şikâyetçinin şikâyeti ile ilgili
120

; 

i. Şikâyetçi olduğu otoritenin adını,  

ii. Şikâyet edilen olayı, 

iii. Olayın meydana geldiği günü, 

iv. Şikâyetçinin adını ve adresini belirtmelidir. 

Yerel yönetim ombudsmanları, şikâyetleri aldıktan sonra konunun yetki ve 

görev alanlarına girip girmediğini araştırmaktadır. Yetki ve görev alanına girmeyen 

şikâyetleri reddetmekte, yetki ve görev alanı içindekileri ise işleme koymaktadır. 

Yerel yönetim ombudsmanları, kendilerine gelen şikâyetler üzerine yaptıkları 

soruşturmalarda yerel otoritelerce alınmış kararların hangi yöntemle alındığı ile 
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ilgilenmekte, kararın değerini ölçmekten ve karar mekanizmasının yerine geçmekten 

sakınmaktadırlar.
121

 

Yerel yönetim ombudsmanları şikâyeti araştırmanın başlangıcında 

genellikle şikâyet konusu olan makama veya kişiye telefon edilerek konuya ilişkin 

bilgi ve belgelere ulaşabilmek için yönetimden her türlü bilgi ve belge ile uzman 

talebinde bulunabilmekte, tanık dinleme ve keşif yapma yollarına 

başvurabilmektedirler. Bazen sadece dokümanlardan şikâyetin asılsız olup 

olmadığına karar verilmektedir. Eğer ombudsman şikâyetin asılsız olduğuna karar 

verirse, reddetme kararını ve sebebini bildiren bir ihbar yollar ve şikâyeti reddeder. 

Eğer şikâyetin doğruluğu ispat edilirse, ombudsman araştırmaya devam eder. Bu 

aşamada, ombudsman ilgili otoriteye veya bürokrata yazarak durum hakkında yazılı 

bir açıklama ister. Bu tür istekler ilgili makamın olay hakkında bilgi toplayıp 

bulgularını, şahsi görüşlerini de ekleyip ombudsmana iletmekle yükümlü olan 

yöneticisine yapılır. Bu metot ombudsmanın daha ufak bir personel kadrosuyla çok 

sayıda şikâyeti incelemesine olanak verir. Bazen ilgili otoritenin denetlenmesinin 

takip ettiği başka haberleşmeler de yapılır. Danışmanların veya eksperlerin fikirlerine 

başvurulabilir. Eğer daha iyi delillerin bulunmasına yardımcı olacağına inanılıyorsa, 

ilgili tarafların katılacağı bir sözlü oturum da düzenlenebilir.
122

 

2.1.6. Yerel Yönetim Ombudsmanı Kararlarının Niteliği 

Yerel yönetim ombudsmanlarının kararları, dünya genelindeki diğer birçok 

ombudsman uygulamalarında olduğu gibi idareyi hukuken bağlayıcı nitelikte 

değildir.
123

 Bu bağlamda kararları yargı kararlarından farklı olarak bağlayıcı nitelikte 

değil tavsiye niteliğindedir. İdarenin bu kararlara uymamasının hiçbir hukuki 

yaptırımı yoktur. Ayrıca kararları icrai nitelikli, kendiliğinden sonuç doğuran 

özellikte değildir.
124
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Bazı bilim insanları tarafından yerel yönetim ombudsmanlarının kararlarının 

en zayıf noktalarından birisinin kararlarının doğrudan yaptırım gücünün olmayışının 

olduğu savunulmakta
125

, bazıları ise bunun aslında görünürde bir güçsüzlük olduğu, 

ombudsman kurumunun sahip olduğu esnek yapısı ile idareyi kararlarına uyma ve 

yönlendirme konusunda daha kolay ikna edebileceğini savunmaktadır.
126

 

Uygulamalara bakıldığında ise İngiltere’de yerel yönetim ombudsmanlarının 

kararları, yerel yönetimlerce genellikle kabul edilerek yerine getirilmektedir.
127

 

Bunun büyük ölçüde ombudsman kurumunun esnek yapısı vasıtasıyla idareyi 

kararlarına uyma ve yönlendirme konusunda kamuoyu baskısı oluşturarak sağlandığı 

söylenebilir. 

Ayrıca yerel yönetim ombudsmanlarının almış oldukları kararların; bağımsız 

bir organ tarafından alınmış olması yönünden idarî kararlardan, hukuken bağlayıcı 

nitelikte karar alamamalarından dolayı yargı kararlarından farklı olduğu da 

söylenebilir. 

2.2. YEREL YÖNETİM OMBUDSMANLIĞI UYGULAMALARI 

2.2.1. İngiltere’de Yerel Yönetim Ombudsmanı 

 

Üniter bir yönetim sistemine ve geleneksel olarak demokratik yerel 

yönetimlere sahip olması da dikkate alındığında İngiltere’deki yerel yönetim 

ombudsmanı uygulamasının detaylı bir şekilde incelenmesi, kurumun daha iyi 

anlaşılmasına ve Türkiye’de oluşturulacak bir yerel yönetim ombudsmanı için iyi bir 

örnek modelin ortaya konulması yönünde yardımcı olacağı söylenebilir.
128

 Bu 

manada önce İngiltere’nin genel yapısı ve yerel yönetim yapısı inceledikten sonra 

İngiltere’deki yerel yönetim ombudsmanı uygulaması ortaya konulacaktır. 

2.2.1.1. İngiltere’nin Genel Yönetim Yapısı 

 

Yazılı bir anayasası olmayan İngiltere’de gelenekler ve yürürlükteki 

kanunlar geçerlidir. İngiltere tarihinde kral, yürütme ve yargının başı, yasamanın bir 
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parçası, silahlı kuvvetlerin başkomutanı ve Kilisenin yöneticisi olarak en önemli 

devlet kurumu olsa da bu işlev bugün itibariyle sembolik hale gelmiştir.
129

 

İngiltere’de adli ve idarî yargı ayrımı kabul edilmemiştir. 1947 yılına kadar 

da idarenin yargısal denetimi kabul edilmemekteydi. 1947 tarihli Taca Karşı Dava 

Kanunu ile idareye doğrudan doğruya dava açılabilmesi ve idarenin de davalı 

olabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
130

 Başka bir deyişle İngiltere’de bağımsız bir 

idare hukukunun olmadığı, vatandaş ile idare arasındaki uyuşmazlıkların adli 

mahkemelerde çözüme kavuşturulduğu söylenebilir. 

2.2.1.2. İngiltere’nin Yerel Yönetim Yapısı 

 

İngiltere’de yerel yönetimlerin mevcut yapısı, 1972’de yapılıp 1 Nisan 

1974’den itibaren yürürlüğe konulan Yerel Yönetimler Kanunu ve 1986 ve 2000 

yılında yapılan düzenlemelerle oluşturulmuştur. 1974’den itibaren yürürlüğe konulan 

Yerel Yönetimler Kanunu ile yerel yönetimler nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik 

durumlarına göre yeniden düzenlenmiş ve mevcut yerel yönetim birimlerinin sayısı 

azaltılarak üç kademeli bir sistem oluşturulmuştur.
131

 İngiliz yerel yönetimlerinin 

kademeleşmesinde nüfus temel ölçüt olarak alınmaktadır.
132

 Bu yönünün Türkiye ile 

benzer olduğu söylenebilir. 

İngiltere’de bugünkü yerel yönetim yapısı; il (county), ilçe (district), köy 

(parish) ve ayrı bir düzenlemeye tabi tutulan Büyük Londra (Greater London) 

yönetiminden oluşmaktadır.
133

 

İngiltere’de yerel yönetimler eğitim, yol, planlama, temizlik, konut, park, 

ulaşım, güvenlik, çevre sağlığı, tüketicinin korunması vb. hizmetler gösterilebilir. 

Merkezî yönetim, bu gibi konularda genel olarak bir görev üstlenmemektedir.
134
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Yerel yönetimler üzerinde yasama organının siyasî, merkezî yönetimin 

idarî, mahkemelerin ise yargısal denetimleri bulunmaktadır. Yasama organı, yasama 

yoluyla yerel yönetimler üzerinde düzenleme yetkisini kullanarak güçlü bir denetim 

ve kontrol gerçekleştirmektedir. Merkezî yönetim, yerel yönetimlerin gelir ve gider 

hesapları ile performansını ve yerel yönetimlere yapılan yardımların yerindeliğini 

denetlemektedir. Merkezî yönetim, bu tür denetimleri, yeminli malî müşavirlere 

yaptırabildiği gibi, parlamentoya bağlı olarak çalışan denetim komisyonuna (audit 

commission) da yaptırabilmektedir. 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 idarî denetim gerçekleştirmektedir. Mahkemeler ise, gerçek ve tüzel kişiler 

gibi yerel yönetimleri de adli yargı denetimine tabi tutmaktadır.
135

  

İngiltere yerel yönetimlere ve yerelleşmeye önem veren bir yönetim 

geleneğine sahiptir. Bu yönüyle kamu yönetiminde ayrı bir ombudsman türü olarak 

yerel yönetim ombudsmanını uygulayan ülkeler arasında yer alır.
136

 

İngiltere, yerel yönetim kuruluşlarını Parlamento Komiseri'nin görev alanının 

dışına çıkararak ayrı bir yerel yönetim ombudsmanı kurmuş, bu arada merkezî 

yönetimin görev alanı içinde kalan bazı hizmet sektörleri için de ayrı ombudsmanlar 

kurarak çok ombudsmanlı bir yapıyı benimsemiştir.
137

  

2.2.1.3. İngiltere’de Yerel Yönetim Ombudsmanının Ortaya Çıkışı 

 

1967 yılında parlamento ombudsmanını düzenleyen yasada yerel 

yönetimlerin ombudsmanın yetki alanının dışında bırakılması ve yerel yönetimlerde 

mevcut denetim ve şikâyet mekanizmalarının yetersizliğinin 1960 başlarından 
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itibaren kamuoyunda vurgulana gelmiş olması, yerel yönetim ombudsmanı için 

baskıların artmasına neden olmuştur.
138

 

İngiltere’de 1970 yılında yayınlanan White Paper, (İngiltere’deki Yerel 

Yönetimler Raporu) yerel ombudsmanlık sisteminin oluşturulması için çeşitli öneri 

ve düzenlemeleri içermiştir. Bu raporda, ülkenin farklı bölgelerinde 10 ya da daha 

fazla yerel ombudsmanın belirlenmesi ve bu ombudsmanların yerel yönetimler 

hakkındaki şikâyetleri değerlendirmesi (araştırma, soruşturma) önerilmiştir.
139

 

Bütün bu baskılar ve öneriler neticesinde İngiltere’de 1974 yılında kabul 

edilen Yerel Yönetimler Halk Denetçisi Kanunu ile yerel yönetimler ombudsmanlığı 

kurulmuştur.  

2.2.1.4. İngiltere’de Yerel Yönetim Ombudsmanının Yapılanması ve 

Yetki Alanı 

 

Her bir belediyede ayrı ayrı kurulmuş olan yerel yönetim ombudsmanlarının 

yetki alanına; yerel otoriteler, Galler bölgesi arazi kurumu, yerel yönetim birlikleri, 

yerel yönetimlere bağlı kurumlar, millî nehirler otoritesi ve selle mücadele komiteleri 

girmektedir.
140

 

2.2.1.5. İngiltere’de Yerel Yönetim Ombudsmanının Statüsü 

 

Yerel yönetim ombudsmanları, İngiltere’de Kraliçe tarafından atama ile 

göreve getirilmektedir. Yerel yönetim ombudsmanlarının bağımsızlık ve 

tarafsızlıklarını güvence altına almak, onların görev ve yetkilerini etkin şekilde 

gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla, yerel yönetim ombudsmanı olacak 

kişilerle ilgili belirli koşullar kanunî düzenlemelerde yer almaktadır. Yerel yönetim 

ombudsmanı olacak kişilerde öğrenim düzeyi için herhangi bir şart 

bulunmamaktadır. 
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İngiltere’de yerel yönetim ombudsmanlarının bağımsızlık ve tarafsızlığını 

sağlamak üzere, yerel yönetim ombudsmanlarının son 5 yıl içinde üyesi olduğu bir 

kurumun ya da alt kurulun yetkilisi ile ilgili belgeye ait bir soruşturmayı yürütmesi 

yasaklanmıştır. Ayrıca, yerel yönetim ombudsmanlarının belirli bir bölgeden 

sorumlu yerel yönetim ombudsmanı iken ve takip eden üç yıl içerisinde yetki 

alanında bulunan bir makamda ücretli olarak çalışması da yasaktır. 

2.2.2. Ombudsmanlık Kurumunu Yerel Düzeyde Uygulayan Diğer 

Ülkeler 

Ombudsmanlık kurumunu, “yerel yönetim ombudsmanı” adı altında 

Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya) uygulamaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri, Kanada, İtalya, Hollanda, Danimarka, İspanya, İsviçre, Almanya ve diğer 

bazı ülkelerdeki bölgesel ve yerel düzeydeki ombudsmanlar, değişik isimler altında 

ve farklı şekillerde uygulama alanı bulmaktadır. Bu ülkelerdeki yerel ombudsmanlar, 

bölge düzeyinde, il düzeyinde veya belediyeler düzeyinde olmak üzere genel veya 

özel yetki ve görevlerle donatılmıştır.
141

 

2.2.2.1. Amerika Birleşik Devletleri 

 

Amerika Birleşik Devletleri, federal hükümetin kurumlarını yargılamak 

üzere yetkili ve görevli ulusal bir ombudsmana sahip değildir. 1960’lı ve 1970’li 

yıllarda ulusal ombudsman oluşturma çabaları başarısızlıkla sonuçlanmış ve o 

zamandan beri ulusal ombudsman oluşturmak için ciddi anlamda bir girişimde de 

bulunulmamıştır.
142

 

Bu bağlamda Amerika’da federal düzeyde tek bir ombudsman 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, eyalet ve belediyeler düzeyinde ve farklı 

alanlarda hizmet veren birçok ombudsman bulunmaktadır.
143

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk ombudsman 1967 yılında Hawaii’de 

kurulmuştur. Bu tarihten sonra birçok eyalet ve belediyede ombudsman kurulmuş 
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olmasına rağmen ne federal düzeyde bir ombudsman kurulmuş ne de eyaletler veya 

belediyeler düzeyinde kurulan/kurulacak ombudsmanlar için bir çerçeve çizen kanun 

çıkarılmıştır. Bu yüzden, A.B.D.’de kurulmuş bulunan ombudsmanların kendi 

aralarında temel farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca, bu ombudsmanların İsveç’teki 

örneğe göre de atanma usulü gibi temelde ayrıldığı bazı noktalar bulunmaktadır. 

A.B.D.’de genel uygulamaya göre, eyalet düzeyindeki ombudsmanları vali, belediye 

düzeyindeki ombudsmanları ise belediye başkanı atar.
 144

 

Hawaii’de yerel ombudsmanın yetki alanına Hawaii Eyaleti hudutları 

içindeki bütün yerel yönetimler ile yerel kamu kuruluşları dâhil olmaktadır.
145 

Hawaii’de yerel ombudsman yasama organının her iki meclisinin de katıldığı ortak 

birleşiminde ve çoğunluk oyu ile göreve getirilmektedir. Yerel yönetim 

ombudsmanlarının görevden alınması, göreve getirilmesine paralel şekilde ve yine 

aynı makamlarca belli koşuların gerçekleşmesi durumunda mümkün olmaktadır.
146

 

Hawaii’de yerel ombudsman olacak adaylarda kişinin parlamento üyesi, 

seçimlik bir kamu görevi için aday yahut seçilmiş olmaması veya çıkar sağlayacağı 

bir uğraşı içinde bulunmaması gerekmektedir. Yerel ombudsmanın öğrenim düzeyi 

ile ilgili olarak kanunda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, kanunun 

yorumundan yerel ombudsman olacak kişilerin en az yargıçların bilimsel kariyer ve 

diğer özelliklerine sahip olması gerekmektedir.
147

 

Hawaii’de yerel ombudsman, gerek yardımcısını gerekse diğer yardımcı 

personeli kurumun gereksinmeleri doğrultusunda bizzat kendisi atamaktadır. Yerel 

yönetim ombudsmanları, görevlerini yapmak ve gerekli harcamaları gerçekleştirmek 

üzere kanunlarla düzenlenen ve güvenceye alınan bütçeye sahip olmaktadır. 

Genellikle de yüksek yargıçların ve kamu görevlilerinin almakta olduğu ücretlere eşit 

veya daha yüksek ücretler almaktadırlar.
148
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2.2.2.2. Kanada 

 

Kanada’da federal düzeyde genel yetkili bir ombudsman bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte federal düzeyde belirli konulara mahsus altı ombudsman 

bulunmaktadır. Bu altı ombudsman şunlardır: Baş Seçim Memuru (the Chief 

Electoral Officer), Resmi Diller Komiseri (the Commissioner of Official Languages), 

Genel Denetçi (the Auditor General, Sayıştay Başkanlığı), İnsan Hakları Komiseri 

(the Human Rights Commissioner), Enformasyon Komiseri (the Information 

Commissioner), Özel Hayatın Gizliliği Komiseri (the Privacy Commissioner). Bu 

kurumların hepsi ayrı birer kanunla kurulmuştur.
149

   

Kanada’da ayrıca eyaletler düzeyinde de ombudsmanlar bulunmaktadır. 

1981 yılından beri, Prens Edward Adası hariç tüm eyaletlerde ombudsman 

bulunmaktadır.
150

 

Kanada, ombudsmanlık kurumunu yerel düzeyde, eyalet adı ile anılan 

Alberta, New Brunswick, Quebec, Manitoba, Nova Scotia, Saskatchewan, Ontario ve 

British Colombia federe birimlerinde (1967-1979) oluşturmuştur.
151

 

Eyaletlerde bulunan bu yerel düzeydeki ombudsmanlar eyalet meclislerinin 

teklifi ile vali (Lieutenant-Governor) tarafından atanır. Yerel düzeydeki bu 

ombudsmanların o eyaletin sınırları içinde karşılaşılan her konuyu ve kararı 

araştırma yetkisi vardır. Fakat ombudsmanlar, kamu görevlileri hakkında kanuni 

takip başlatamaz; ilgili otoriteye durumu bildirir. Herkes bu ombudsmanlara şikâyet 

amacıyla başvurabilir. Her ne kadar Genel Vali tarafından atansalar da her 

ombudsman, faaliyetleri ile ilgili raporları Parlamento’ya sunar.
152
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2.2.2.3. İtalya 

 

İtalya’da klasik anlamda bir ombudsman veya ombudsmanın işlevlerini 

üstlenmiş bir parlamento komisyonu bulunmamaktadır.
153

 Başka bir deyişle, İtalya 

ulusal düzeyde görev yapan bir ombudsmana sahip değildir. İtalya’da 1970 tarihli 

yerel yönetim reformu ile bazı yerel yönetimler, bölgelerinde yönetimin iyi işlemesi 

ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla ombudsmanlıklar kurmuşlardır. Bununla 

birlikte, 8 Haziran 1990 tarihinde kabul edilen bir kanuna göre illerde ve 

belediyelerde işlevleri ombudsmanınkine benzeyen sivil savunucular 

(difensorecivico) kurulabilmektedir.
154

 Ayrıca, İtalya’da bütün bölgelerde ve özerk 

illerde sivil savunucu bulunmaktadır. Bölgesel ombudsmanlar kendi bölgelerinde 

bulunan diğer ombudsmanların koordinatörü gibi çalışırlar.
155 

Bu bölgelerden Toscana’da 1974 yılı başlarında ilk bölge ombudsmanı 

oluşturulmuş, aynı yılın ortalarında Liguria’da ve daha sonraki yıllarda bugün 

sayıları 16’yı bulan ve bölge düzeyinde görev yapan yerel ombudsmanlar 

oluşturularak faaliyete geçirilmiştir. 

Her bölge, ombudsmanlık kurumuna bölge kanununa dayanarak değişik bir 

görev vermiştir. Ombudsmanlar, Emilia-Romagna bölgesinde vatandaş haklarının ve 

çıkarlarının güvencesi olmakla görevli iken, Umbria bölgesinde, vatandaş 

çıkarlarının korunması amacıyla bölge yönetimlerinin iyi işlemesi ve tarafsızlıklarına 

katkıda bulunmakla görevlendirilmiştir.
156
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2.2.2.4. Hollanda 

 

Hollanda’da 4 Şubat 1981 tarihli Ombudsmanlık Kanunu ile ombudsmanın 

görevine ve seçilmesine ilişkin detaylar belirlenmiştir. Bakanlıklar, şehirlerde 

bulunan idarî kurumlar, belediyeler ve diğer kurumlar bu kanunun kapsamında 

bulunmaktadır.
157

 

Ulusal Ombudsmanlık (Flemenkçe: Nationale Ombudsman), Hollanda'nın 

siyasî dairelerinden biridir. Ulusal Ombudsman, Temsilciler Meclisi'nin (Tweede 

Kamer) tavsiyesi üzerine kabine tarafından atanır. Ombudsman, devletin münasip 

olmayan bir fiiline karşı vatandaşların şikâyetleri ile iştigal eder. 

Hollanda Parlamentosu 2002 yılında, belediye kanununda büyük bir reform 

gerçekleştirdi. Kanuna göre; illerde 2005 yılına kadar, belediyelerde ise 2006 yılına 

kadar yerel kamu denetim kurulu veya bağımsız yerel denetim ofisi kurulması 

zorunlu hale getirildi. 

Hollanda’da, ulusal ombudsman yanında bazı şehirlerin (Amsterdam ve 

Rotterdam gibi) kendi belediyelerinde atadıkları yerel ombudsmanlar görev 

yapmaktadır.
158

 

Amsterdam belediye ombudsmanı şehir meclisi tarafından seçilmektedir. 

Şehir meclisi ise Amsterdam halkını temsil etmek ve şehir idaresini  icra etmek için 

doğrudan doğruya Amsterdam halkı tarafından 4 yılda bir seçilen 45 kişiden 

oluşmaktadır.  Şehir meclisi yeni atanacak ombudsmanın ne gibi özelliklere sahip 

olması gerektiğine karar verir. Karar verirken en önemli ölçütler hukuk mezunu 

olması, idare ve siyaset alanlarında tecrübe sahibi olmasıdır. Sözgelimi Amsterdam 

ombudsmanı Dr. Ulco Van De Pol  veri koruma memurluğu ve hakimlik yapmıştır. 
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Amsterdam Belediye Ombudsmanı 6 yıllığına seçilmektedir. Görev süresi sonrası 

tekrar seçilebilmektedir.
159

 

Hollanda’da yerel ombudsmanın tüzel kişiliği ve salahiyeti belediye kanunu 

ve genel idare kanununda ortaya konmuştur. Bu kanunda ombudsmanın temel 

hüviyeti bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. 

Rotterdam ve bölgesine ait resmi bir ombudsman bürosu vardır.  Ataması 

Rotterdam Meclisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Belediye meclisinin atadığı 

yerel yönetim ombudsmanının Hukuk Fakültesi veya kamu yönetimi mezunu olması 

gerekmektedir. Görev suresine yönelik ise bir kısıtlama bulunmamaktadır.  Ancak 

olağan üstü bir durumda meclis tarafından görevden alınabilmekte veya kendi isteği 

ile ayrılabilmektedir.
160

 

2.2.2.5. İspanya 

 

İspanya üniter devlet yapısına sahiptir. Ancak bu üniter yapı içersinde geniş 

bir yerinden yönetim (desantralizasyon) sistemi uygulanmaktadır. İspanya’da üç 

kademeli bir yerel yönetim sistemi bulunmaktadır: 

i. Bölgesel Yönetim 

ii. İl Yönetimi 

iii.  Belediyeler 

Bu ana birimler yanında belediye birlikleri, metropoliten yönetim ve ilçeler 

(comarcas) de yer almaktadır.
161

 Bu yönüyle İspanya’nın yerel yönetim yapısının 

Türkiye’nin yerel yönetim yapısıyla benzerlik gösterdiği söylenebilir. 
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Ombudsmanlık kurumu, İspanyada hem anayasa hem de kanunî 

düzenlemelerde yer almaktadır.
162

 İspanya ombudsmanlık kurumunu yerel ve 

bölgesel düzeyinde oluşturan ülkelerden birisidir. İspanya’da sekiz bölge kendi 

ombudsmanlarını (Defensor Del Pueblo) oluşturmuştur.
163

 

İspanya’da ombudsmanlık kurumu ilk olarak 1984’de Katalanya’da, 1985’de 

Galicia’da kuruldu. Kanarya Adaları ve Bask Bölgesi, Aragon Bölgesi ve diğer 13 

özerk bölge için 1985 yılında ombudsmanlık kurumu oluşturulmuştur. İspanya’daki 

belediyelerde yerel kamu denetçiliği yakın tarihte oluşmuştur. İspanya’da 200 yerel 

kamu denetçiliği mevcuttur. Özellikle Katalanya Özerk Bölgesi’nde yerel kamu 

denetçiliğinin varlığı oldukça fazladır. Katalanya Özerk Bölgesi’ndeki yerel kamu 

denetçiliği sadece meclis temsilciliği niteliğinde değildir. Bu yüzden de kendi 

yetkileri açısından yerel idarenin denetiminde ulusal ya da özerk bölgeye ait 

ombudsmanlarla beraber çalışmaları gerektiği söylenir.  

Yerel ombudsman, tıpkı ulusal ombudsman gibi 5 yıllığına Parlamento 

tarafından ve en az 3/5 nitelikli çoğunlukla seçilmektedir. Görev süresi biten 

Ombudsman tekrar seçilebilmektedir. Bu konuda dünyadaki birçok benzerinden 

farklı olarak süre açısından her hangi bir sınırlama söz konusu değildir. 

Ombudsmanın seçiminde ilgili alanda tecrübe, tarafsızlık, yüksek ahlaki standart ve 

saygınlık en önemli kriterlerdir.
164

  

Ulusal ombudsman ile yerel ombudsman arasında yetki ve görev paylaşımı 

coğrafi sınırlar dâhilinde ve genel görevlilik ilkesine göredir. Denge ulusal 

ombudsman’ın yerel ombudsmanların görev sahalarında da görevli olmasına karşın 

subsidiarite ilkesinin geçerliliği noktasında oluşmaktadır.  Bu bağlamda örneğin 

Endülüs özerk bölgesinde ulusal ombudsman yerel kurumlar, bölgesel kurumlar ve 

merkezî kurumlar tarafından gerçekleştirilen ihlal iddialarına karşı yetkili ve görevli 

iken Endülüs bölge ombudsmanı bölgesel sınırlar içinde sadece yerel ve bölgesel 
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kurumların ihlal iddialarına ve onlara karşı yapılan başvurulara yetkili ve görevli 

kılınmıştır.
165
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. YEREL YÖNETİM OMBUDSMANLIĞININ TÜRKİYE’DE 

UYGULANABİLİRLİĞİ 

Türkiye’de kamu yönetimi sistemi içinde yerel yönetimlere verilen önemin 

son yıllarda artmasıyla birlikte, bu kuruluşlara dönük kanunî ve yapısal 

düzenlemelerde de önemli değişimlerin olduğu görülmektedir. Kamu yönetimi 

sistemine dâhil edilecek yeni kurumların, sisteme sağlayacağı ilave yararın yüksek 

olması son derece önem arz etmektedir. Aksi takdirde, oluşturulacak yeni kurumlar, 

kamu yönetiminde mevcut bürokratik yapının daha karmaşık hale gelmesine neden 

olabileceği gibi, kendilerinden beklenen faydaların yerine ek maliyetlerin ortaya 

çıkmasına da yol açabilecektir. Türkiye’de ulusal düzeyde görev yapmak üzere 

oluşturulmakta olan Kamu Denetçiliği Kurumu yanında, yerel yönetimler için ayrı 

bir ombudsmanlık kurumunun oluşturulmasının gerekip gerekmediğinin, 

oluşturulması durumunda yerel yönetimler açısından sağlayabileceği yararların 

açıkça ortaya konulması gerekmektedir.
166

 

Bu çerçevede Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun kurulması ile ilgili 

çalışmaları ve yerel yönetimlerde ombudsmanlık sistemine ihtiyaç duyulup 

duyulmadığını ortaya koyduktan sonra yerel yönetimler için ayrı bir ombudsmanlık 

kurumunun oluşturulmasının sağlayacağı avantajların neler olduğu vurgulanarak, 

Türkiye’de oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanlığı için önerilerde 

bulunulacaktır. 

3.1. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER 

 

Bu bölümde öncelikli olarak Türkiye’nin genel yönetim yapısı ve yerel 

yönetimlerin bu yapıda nerede yer aldığı ortaya konulmuştur. Ardından Türkiye’de 

yerel yönetimler ile ilgili yapılan kanunî düzenlemeler ve Türkiye’nin yerel yönetim 

yapısı incelenmiştir. 

3.1.1. Türkiye’nin Kamu Yönetimi Yapısı 

 

                                                 
166

 Feyzullah Ünal, (2008), s. 248. 



56 

 1982 Anayasası’nın 123. maddesine göre; idarenin kuruluş ve görevleri 

merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.  Bu çerçevede 

bakıldığında Türkiye de kamu yönetiminin yapısı genel olarak merkezden yönetim 

ve yerinden yönetim olarak incelenmektedir. Ancak 2002 yılından önceki 10 yıllık 

dönemde yaşanan ekonomik ve siyasî sorunları aşmak ve özellikle Avrupa Birliği 

ölçeğindeki temel kurumsal modelleri Türkiye’ye uyarlamak için yeni kurumlar 

ihdas edilmiştir. Bu bağlamda bağımsız idarî otoriteler adında üçüncü bir yönetim 

yapılanması kamu yönetim sistemine eklenmiştir.
167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yapısı  

 

3.1.1.1. Merkezden Yönetim 

 

Merkezden yönetim, kamusal nitelikli hizmetlerin bir merkezde toplanması 

ve bu hizmetlerin belli bir hiyerarşi içerisinde tek elden yürütülmesidir. Merkezden 

yönetim ilkesi, kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla söz 

konusu hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkezî hükümet ve onun hiyerarşik 

yapısı içinde yer alan örgütlerce yürütülmesi olarak tanımlanmaktadır.
168
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KAMU YÖNETİMİ 
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Hizmet 

Yerinden 
Yönetim 

Cumhurbaşkanı 

Bakanlar Kurulu 

Bakanlıklar 

İl, ilçe, bucak 

Bölge 
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal ilkelerinin varlığı ile üniter devlet 

modelinin tipik bir örneğidir. Bu çerçevede kamusal hizmete ilişkin tüm kararların 

alınmasına ve uygulanmasına ilişkin tüm yetkiler merkezî idarede toplanmıştır. 
169

 

 

3.1.1.2. Türkiye’de Yerinden Yönetim 

 

Yerinden yönetim siyasî ve idarî olmak üzere iki şekilde incelenmektedir. 

Siyasî yerinden yönetim sistemi devlet yönetimi ile doğrudan ilişkilidir ve yasama, 

yargı ve yürütme alanında yerinden yönetim kuruluşları yetkilidir. Federalizm olarak 

da bilinen siyasî yerinden yönetim yapılanmasında üniter devlet modelinde olmayan 

bir yapılanma olarak merkezî yönetim ile yerel yönetimler yanında federal yapılar 

bulunmakta ve federal yapılar merkezî idareye ait yetkilerin bir kısmını kullanmakta 

serbesttirler. Yerinden yönetim sisteminin ikinci türü idarî yerinden yönetimdir.
170

 

 Türkiye’de idarî yerinden yönetim sistemi uygulanmaktadır. İdari yerinden 

yönetim kendi içinde fonksiyonel (hizmet) yerinden yönetim ve coğrafî (yer-mekân) 

yerinden yönetim olarak ikiye ayrılmaktadır. 

3.1.2. Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı 

 

Türkiye’de yerel yönetim birimleri 1982 Anayasası hükümlerine göre; il 

özel idaresi, belediyeler (büyükşehir ve belde belediyeleri) ve köylerdir. Yerel 

yönetimler, seçimle tüzel kişilik kazanmaktadır.
171

  

İl özel idareleri kanunla il kurulduğunda aynı anda kurulmaktadır. İlin 

yüzölçümü ile aynı alanda ve il idaresiyle organik bağlantılı bir modele 

dayandırılmıştır. Bu nedenle kanunla kurulan il sayısına eşit olarak 81 il özel idaresi 

bulunmaktaydı. 12 Kasım 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 5 

Aralık 2012 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan On Üç İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair 6360 sayılı Kanun ile il özel 
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idarelerinin sayısı 52'e düşürülmüş oldu. 14.03.2013 tarihinde 6447 sayılı kanun ile 

Ordu ilinin de büyükşehir olması nedeniyle il özel idaresi sayısı 51’e düşmüş oldu. 

Bu değişikliklerle Büyükşehir belediyesi olan illerde “İl Özel İdareleri”nin tüzel 

kişiliği sona erdirilmiş oldu.  

Köy sayısı 2011 yılı itibariyle 34.395'dir.
172

 6360 sayılı Kanunun Geçici 

2’inci maddesi ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese 

Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000'in altında olan belediyelerin tüzel 

kişilikleri ilk mahallî idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu 

belediyeler köye dönüştürülecektir. 

2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Belediyelerin Dağılımı ise 

Büyükşehir Belediyesi 16, Büyükşehir İlçe Belediyesi 143, İl Belediyesi 65, İlçe 

Belediyesi 749 adettir. Aşağıda Tablo 1’ de yerel yönetimlerin sayıları türlerine göre 

verilmektedir. 

              Tablo 1: Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sayısal Görünümü 

BELEDİYELER 
İL ÖZEL  

İDARELERİ 
KÖYLER 

NORMAL BELEDİYELER 

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYELERİ  

TOPLAM 

SAYISI SAYISI 

TÜRÜ SAYISI TÜRÜ SAYISI 

İL BELEDİYESİ 65 
İLÇE 

BELEDİYESİ 
143 

81 34.434 

İLÇE BELEDİYESİ 749 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ 
16 

TOPLAM 814 TOPLAM 159 2.950 81 34.434 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/GuncelSeri.do, erişim tarihi: 08.05.2013 

 

6360 sayılı Kanun ile nüfusu 750 bini aşan illerin, büyükşehir belediyesi 

kapsamına alınabilmesine imkân tanındı. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, 

Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van, 

büyükşehir belediyesi oldu. 6447 sayılı kanun ile Ordu ili de büyükşehir belediyesi 

kapsamına alındı.  Büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırları olarak yeniden 

belirlendi.  
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Türkiye’de büyükşehir belediye sistemi dışında kalan yerel yönetim 

birimleri arasında idarî bir kademelenme ve buna bağlı bir idarî ilişki söz konusu 

değildir. Ancak büyükşehir belediye sistemi, kendi içinde, iki kademeli bir sistemdir. 

Alt kademede ilçe belediyesi yer alırken, büyükşehir belediyesi üst kademeyi 

oluşturur. Türkiye’deki büyükşehir modeli, bu iki kademe arasında çeşitli ilişkiler 

öngörmektedir. Örneğin alt kademedeki belediyenin kararlarının ve imara ilişkin 

uygulamalarının üst kademe tarafından denetlenmesine imkân tanınmaktadır.
173

 Şekil 

2 de  

 

İLÇE 

BELEDİYESİ

İL BELEDİYESİ

BELDE 

BELEDİYESİ

İLÇE 

BELEDİYESİ

BÜYÜKŞEHİR   

BELEDİYESİ

İL ÖZEL 

İDARESİ

KÖY 

YÖN.

BELDE VE KENTLERDE

NORMAL BELEDİYELER*

BÜYÜKŞEHİRLERDE

BELEDİYELER**

İLLERDE KÖYLERDE

*5393 Sayılı Kanuna Tabi Belediyeler

** 5216 ve 5393 Sayılı Kanuna Tabi Belediyeler

 

          Şekil 2: Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Şematik Görünümü 

   Kaynak: Erbay Arıkboğa,  (2008), s. 163. 
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3.1.2.1. Türkiye’de Belediyeler  

 

Türkiye’de belediyeler yukarıda da değinildiği gibi farklı sınıflanmalarda 

yer alırlar. Büyükşehir belediyeleri, il merkezî belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde 

belediyeleri farklı belediye sınıflanmaları örnekleridir. 

Türkiye’de büyükşehirlerde özel yönetimler kurulması yönündeki görüşleri 

tamamlayıcı biçimde 1982 Anayasası’nın 127. maddesinde, “Kanun büyük yerleşim 

merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir” hükmü yer almıştır. Anayasanın 

bu hükmüne istinaden 8 Mart 1984 tarihinde yürürlüğe giren 195 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile büyükşehir belediye yönetimi düzenlenmiştir.
174

 

195 sayılı kararname yayınlandıktan kısa bir süre sonra büyükşehir belediye 

yönetiminin hukuki statüsü olan 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında Kanun 27 Haziran 1984 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Böylece Türkiye’de belediye yönetimi açısından 2 kademeli model ortaya 

çıkmıştır. 

Birincisi: 1580 sayılı kanuna tabi olarak yönetilen ve normal belediyeler 

olarak adlandırılan belediye yönetimleri.  

İkincisi: 3030 sayılı kanuna tabi büyükşehir belediyeleri ve bu model içinde 

kurulan ilçe ve alt kademe belediyeleri.  

3030 sayılı kanunla uygulanmaya başlanan büyükşehir belediye modeli ve 

mevzuat hükümleri tam 20 yıl boyunca geçerliliğini korumuştur. 

Türkiye’de belediyeler 23.07. 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı  

Büyükşehir Belediye Kanununa ve 13.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı 

Belediye Kanununa tabidirler. 
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3.1.2.1.1. Belediyelerin Görevleri  

 

Belediyelerin görev ve yetkileri 5393 sayılı kanun ile hizmet alanları ve 

görev grupları çerçevesinde belirtilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nda da bu nitelikte düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kanunun 7. 

maddesinde büyükşehir belediyesinin görevi ayrıntılı olarak belirlenmiş ve Belediye 

Kanunu’nda belediyelere verilen görevlerin neredeyse tamamı büyükşehir 

belediyelerine verilmiştir. Büyükşehir kapsamında olmayan belediyeler temel olarak 

5393 sayılı kanuna tabi olarak görev yapmakta; 16 büyükşehir belediyesi ile 

büyükşehir ilçe belediyeleri ise hem 5216 sayılı kanun hem de 5393 sayılı kanuna 

göre görev ifa etmektedirler.  

Yeni belediye kanununda görev ve yetkilerin belirlenmesinde, sayma 

(tadadi) yönteminden, “yetki” ve “ genel yetki” ilkesine geçilmiştir. Belediyenin 

görev ve yetkileri, ayrıntılı olarak sayılmamış, 14’üncü maddede konu başlıkları 

halinde belirtilmek suretiyle yetinilmiştir. Ayrıca genel yetki ilkesine de yer 

verilmiştir. 

Belediyenin görev ve yetkileri kanunun 14’üncü maddesinde aşağıdaki konu 

başlıkları halinde sayılmıştır. 

i. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı 

ii. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri 

iii. Çevre ve çevre sağlığı 

iv. Temizlik ve katı atık 

v. Zabıta, İtfaiye, Acil yardım, kurtarma ve ambulans 

vi. Şehir içi trafik 

vii. Defin ve mezarlıklar 
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viii. Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar 

ix. Konut 

x. Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım 

xi. Gençlik ve spor 

xii. Sosyal hizmet ve yardım 

xiii. Nikâh 

xiv. Meslek ve beceri kazandırma 

xv. Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 

xvi. Kadın ve çocuklar için koruma evleri (BŞB ile nüfusu 50 bini 

geçen belediyeler için) hizmetleri 

xvii. Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım, 

onarım, donatım işleri 

xviii. Sağlıkla ilgili her türlü tesis yapabilir veya işletebilir 

xix. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve şehir tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması, 

bakımı, onarımı ve yeniden inşası 

xx. Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine yardım; amatör spor 

karşılaşmaları düzenleme, üstün başarı gösteren sporculara ödül 

xxi. Gıda bankacılığı  

xxii. Hizmetler halka en yakın yerlerde ve uygun yöntemlerle 

sunulur; özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna 

uygun yöntemler uygulanır. 

Belediyelerin görevlerine yönelik olarak 6360 sayılı kanunun ile getirilen 

değişiklikler; 
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Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, 

kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de malî 

durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için 

konukevleri açabilirler. 

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, 

amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her 

türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 

başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve 

antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları 

nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk 

eden miktarın binde yedisini geçemez. 

3.1.2.1.2. Belediyelerin Organları  

 

  Belediye Başkanı 

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Tek dereceli ve çoğunluk sistemi ile 5393 sayılı kanundaki esas ve 

usullere göre beş yıllık bir süre için seçilir. 27 Temmuz 1963 tarih ve 307 sayılı 

kanunla, belediye başkanlarının belediye meclisi içinden seçilmesine yönelik 

uygulamaya son verilmiş ve belediye başkanlarının doğrudan yerel halk tarafından 

seçilmesi yöntemi benimsenmiştir. 

5393 sayılı kanunda Belediye başkanı ile ilgili sayılan önemli hususlar; 

Belediye başkanı Meclis ve encümene başkanlık eder ve onların aldığı kararları 

uygular. Meclise karşı sorumludur. Belediye teşkilatını sevk ve idare eder. Belediye 

personelini atar ve bütçeyi uygular.  

Belediye Meclisi 

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen 

esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclis üyeleri nispi temsil esasına 

göre doğrudan yerel halk tarafından seçilmektedir. Büyükşehir belediye meclisi 

üyeleri ise ilçe belediye meclislerinin 1/5’inden oluşur. Büyükşehir içindeki ilçe 
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belediyelerinin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Belediye 

meclisi, her ayın ilk pazartesi gününün olduğu hafta, önceden kararlaştırdığı günde 

toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye 

meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. (5393 md:20)  Büyükşehir belediye meclisi 

ise, her ayın ikinci pazartesi gününün olduğu hafta toplanır. Meclis kendi 

belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. (5216 md:13) 

Belediye Encümeni  

Belediye encümeni, belediyenin yürütme ve danışma organıdır. Belediye 

encümeni belediye başkanının başkanlığında görev yapar. Başkanın katılmayacağı 

toplantıya yine başkanın görevlendireceği başkan yardımcısı ve encümen üyesi, 

encümene başkanlık etmekle görevlidir.
175

 

İl belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde üç üye 

meclisten, üç üye de (biri malî hizmetler birimi amiri olmak üzere) belediye 

başkanınca birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere toplam 

yedi üye; diğerlerinde ise 5 üyeden oluşur. 

   3.1.2.1.3. Belediyelerin Denetimi 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediyeler iç ve dış denetime 

tabidirler. Belediyelere uygulanacak denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî 

ve performans denetimini kapsar. Buna göre belediyelerde iç denetim belediye 

başkanı tarafından sertifikalı adaylar arasından atanan iç denetçiler, harcama sonrası 

yapılacak olan dış denetimin ise Sayıştay tarafından yapılması hükme 

bağlanmıştır.
176

 

Belediyelerin bu şekilde denetimi sağlanarak; faaliyet ve işlemlerde 

hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının 

gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma 

gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, 
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önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite 

standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara 

dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere 

duyurmak amaçlanmaktadır. 

Belediye kanununda denetimin kapsamı ve türleri başlığında yer alan 

hükümler şunlardır; Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin 

hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, 

belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve 

idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere 

bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin 

sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre 

belediyelerde belediye başkanı tüm harcamalardan sorumludur. Belediye meclisine, 

harcamacı tüm dairelerin yaptığı harcamalar için hesap verme yükümlülüğündedir. 

Belediyelerde harcamalara yetki veren daire genelde harcama birimi olmaktadır. 

Belediye başkanlarının finansal sorumluluğu ve meclislerin görevi yeni 

mevzuat ile arttırılmıştır. Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet 

raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru 

yoluyla kullanır.  

İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye 

meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin 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 

oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye 

sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon belediye 

birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler 

gecikmeksizin yerine getirilir.  Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde 

tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına 
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sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından 

yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.  

Ayrıca belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 41’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik 

plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans 

ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. 

Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz 

konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. 

Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki 

açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, 

yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından 

mahallîn mülkî idare amirine gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte 

Danıştay’a gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde 

belediye başkanı, başkanlıktan düşer. 

Bu hususlar yürütme ile meclis arasındaki dengeyi kurmak bakımından çok 

önemli gözükmektedir. 

Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun 

halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri 

Bakanlığının talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi 

durumunda İçişleri Bakanı, hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini, 

hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek belediye başkanından ister. 

Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin 

valisinden ister. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, 

personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Ortaya çıkacak maliyet vali 

tarafından İller Bankası’na bildirilir ve İller Bankası tarafından o belediyenin 

müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan 

paydan valilik emrine gönderilir.  
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İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafından alınan 

karara karşı ilgili belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. 

Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda belediye 

kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.  

Belediyelerin belediye şirketleri dâhil bütün birlik kuruluş ve işletmelerin 

dış denetimi ise Sayıştay tarafından yapılmaktadır.  

Anayasa’da 2005 yılında yapılan bir değişiklikle Mahallî idarelerin hesap ve 

işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması görevi Sayıştay’a verilmiştir. Daha 

önce belediye ve özel idarelerin denetimi ve kesin hükme bağlanma işlemleri 1934 

tarih ve 2514 sayılı Divan-ı Muhasebat Kanunu hükümlerine göre “ikinci derece 

denetim” olarak yerine getirilmekteydi. İlk derece denetimi belediye meclisleri ile il 

genel meclisleri yapmaktaydı.
177

 

Mahallî idarelerde yapılan denetimi, Sayıştay’ın diğer denetim 

görevlerinden ayrı tutmak yerinde olur. Zira mahallî idarelerin bütçeleri ve kesin 

hesap işlemleri kendi yerel meclislerinde görüşülmekte ve onaylanmaktadır. 

Dolayısıyla Sayıştay mahallî idarelerde TBMM adına denetim yapmamaktadır. Bu 

denetim türü vesayet denetimine daha yakın olup, Sayıştay mahallî idareler 

üzerindeki denetim görevi bakımından merkezî idarenin yerel idareler üzerindeki 

vesayet aygıtı konumunda bulunmaktadır.
178

 

 Ayrıca belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri hukuka 

uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. 

Bu kapsamda mülkiye müfettişleri ancak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci 

maddesi hükümleri doğrultusunda yerel idareler ve bunların bağlı kuruluşları ile 

işletmelerinin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemlerini hukuka uygunluk ve 

idarenin bütünlüğü açısından denetleyebilecektir. 

                                                 
177

 Emin Görgün, Türk Kamu Malî Yönetiminde Sayıştay Denetimi, (Yüksek Lisans Tezi), 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü,  2011, s. 88 
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 Emin Görgün, 2011, s. 88. 
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3.1.2.2. Türkiye’de İl Özel İdareleri  

 

Türk kamu yönetimi yapılanması içerisinde bir yerel yönetim birimi olan il 

özel idareleri 04.03.2005 tarihli ve 5302 sayılı kanuna göre faaliyet 

göstermektedirler. Kanun il özel idaresini ; “il halkının mahallî müşterek nitelikteki 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlamıştır. 

Organları ise il genel meclisi, il encümeni ve vali olarak sayılmıştır.  

İl Genel Meclisi 

İl özel idaresinin karar organıdır. İlçeler adına seçilen üyelerden 

oluşmaktadır. İl genel meclisi için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre beş yılda 

bir seçim yapılmaktadır. Her ilçede seçilecek aday sayısı nüfus ile ilişkilendirilmiştir. 

İl encümeni 

Seçilmiş ve atanmış üyelerden oluşmaktadır. İl encümenin, il özel idaresinin 

görüşme, danışma, denetim, karar ve yürütme organı olduğu söylenebilir. İl 

encümeni valinin başkanlığında il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasında 

seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim 

amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır.  

Vali 

Vali, il’de genel yönetimin başı, dolayısıyla merkezî yönetim ile il özel 

idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Merkezî yönetim tarafından 

atanmaktadır.  

3.1.2.3. Türkiye’de Köy Yönetimleri 

 

Türkiye’de köylerin tanımı nüfusu 2000’ den az olan halkın mahallî 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 

kamu tüzel kişilikleridir. Köyler 1924 tarihli, 442 sayılı Köy Kanunu’na göre 

yönetilmektedir. Köy yönetiminin organları; köy derneği, köy ihtiyar meclisi ve köy 

muhtarından oluşmaktadır. 
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Köy Derneği 

Köy muhtarını ve ihtiyar meclisi üyelerini seçmeye hakkı olan köylülerin 

tümüne köy derneği denilmektedir. 

Köy İhtiyar Meclisi 

İhtiyar meclisi, yürütmeye ilişkin kararlar alan ve köye ait işlerin 

görülmesini denetleyen yürütme ve karar organıdır. Seçimle gelen ve tabii üyelerden 

oluşmaktadır. 

Köy Muhtarı 

Köy muhtarı doğrudan doğruya köy derneği tarafından ve köylü kadın ve 

erkekler arasından seçilir. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır. Köy işlerinde söz 

söylemek, emir vermek ve emrini yaptırmak muhtarın hakkıdır. 

3.2. TÜRKİYE’DE OMBUDSMAN KURUMUNUN KURULMASI İLE 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

3.2.1. Ombudsman Kurumunun Kurulması İle İlgili Yapılan İlk 

Çalışmalar 

 

Ombudsman konusunda Türkiye’de yapılan ilk çalışma 1968 yılında 

Yargıtay’ın 100. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle yayımlanan  “Armağan”a 

“Vatandaşı İdarenin Yetki Tecavüzüne Karşı Koruyan (Ombudsman) Müessesesi” 

adlı bir makaledir. 
179

yazmıştır. Makalesinde İsveç, Norveç, Yeni Zelanda, İngiltere 

ombudsmanlık müesseseleri hakkında çok genel bilgi verilmekte, müessesenin 

demokrasinin tamamıyla yerleşmiş olduğu, kültür seviyesi yüksek İskandinav 

ülkelerinde başarıyla işlediği vurgulanmaktadır. 
180

  

Türkiye’ de ombudsmanın incelendiği resmi çalışmaların başında gerekçeli 

anayasa önerisi gelmektedir. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinin birlikte hazırladıkları bu anayasa önerisi 

                                                 
179

 Yılmaz Altuğ, “Vatandaşı İdarenin Yetki Tecavüzlerine Karşı Koruyan Ombudsman 

Müessesi”, Yargıtay Yüzüncü Yıldönümü Armağanı, Ankara, 1968. 
180

 Yılmaz Altuğ, “Kamu Denetimi-Ombudsman”, Türkiye Gazetesi, 11 Mayıs 2009. 
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kamu kurumlarının denetiminden ve kamu denetçileri kurumunun teşkil etmesinden 

bahsetmektedir.
181

 Bu öneri ile egemen devlet anlayışından sıyrılmış vatandaş odaklı 

bir devlet yapısı kurgulanmıştır. Ancak 1982 Anayasası "Kamu Denetçileri Kurulu" 

yerine, 1 Nisan 1981 tarih ve 2443 sayılı kanunla kurulmuş bulunan "Devlet 

Denetleme Kurulu"nu anayasal bir kurul haline getirmiştir. 

Seksenli yıllarda ortaya çıkan çalışmaların ortak noktası Türkiye’de 

ombudsman kurumuna ihtiyaç duyulup duyulmadığının sorgulanmamasıdır. 

Dolayısıyla bu çalışmalar daha çok tanıtıcı çalışmalar olarak adlandırılabilir. 

1991 yılında yayımlanmış bulunan Kamu Yönetimi Araştırma (KAYA) 

Raporu’nda genel olarak Türkiye’de mevcut denetim sisteminin eksikliklerine 

değinildikten sonra bu konu ile ilgili olarak "Devlet Denetleme Kurulu'nun bir kamu 

denetçisi (ombudsman) olarak işlev görmesini sağlayacak kanunî düzenlemelere 

gidilmelidir" önerisine yer verilmiştir. 
182

 

3.2.2. Kalkınma Planlarında Ombudsmanlık 

 

Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun oluşturulabilmesi yönünde önemli 

bir adım da “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” ile atılmıştır. Söz konusu planın 

Temel Yapısal Değişim Projeleri başlıklı üçüncü bölümünde Kamu Hizmetlerinde 

Etkinliğin Artırılması Projesi kapsamında; 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 Birliği’nin kendi bünyesinde ve üye 

ülkelerin çoğunda da bulunan, halkın şikâyetleriyle ilgilenen bir kamu denetçisi 

(ombudsman) sisteminin Türkiye’de de kurulması sağlanacağı amaçlar arasında 

sayılmış ve projenin hukuki düzenlemelere ilişkin kısmında ise kamu denetçisi 

                                                 
181

 Gerekçeli Anayasa Önerisi, A.Ü.S.B.F. Yayınları, 1982, s. 137. 
182

 Kamu Yönetimi Araştırması(KAYA) Genel Raporu, (1991), s. 43. 
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(ombudsman) sisteminin kurulması amacıyla bir kanunun yürürlüğe konulacağı ifade 

edilmiştir.
183

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu’nda ise Halk Denetimi (Kamuoyu Denetimi) başlığı altında yerel 

yönetimlerin karar alma süreçlerine yerel halkın katılımı, söz ve karar sahibi 

olabilmesi konusuyla iç içe geçen sivil denetim kamuoyunun örgütlü ya da örgütsüz 

denetimidir. Yerel yönetim kuruluşları, kamuoyunun eğilimlerini dikkate almak 

zorunluluğunu duyarlar. Bunun yanı sıra halk denetiminin önünü açacak karar alma 

ve uygulama süreçlerinde saydamlık ilkesinin tam anlamıyla gerçekleşmesine gerek 

duyulmakta olduğu ifade edilmiştir. Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu’nda Denetim Sisteminin Sorunlarının Çözümüne İlişkin Öneriler başlığı 

altıda halk denetiminin etkinleştirilmesi için yerel yönetimlerde şeffaflığın önü 

açılmalı, hemşerilere hesap verme teknikleri geliştirilmeli, hemşerilerin bilgi edinme 

hakkına uymak için bilgi edinme kanallara açılmalı ve bu çerçevede yerel 

yönetimlerde ombudsmanlık kurumunun uygulanıp uygulanamayacağı konusunda 

bilimsel araştırmalar yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
184

 

 Bu manada Türkiye’de yerel yönetimlerde ombudsmanlık sisteminin 

uygulanıp uygulanamayacağı hususunun ilk kez bu rapor ile vurgulanmış olduğu 

söylenebilir. 

3.2.3. Parti Programlarında Ombudsmanlık 

 

Türkiye’de ombudsman kurumunun kurulması hususunda iktidar ve ana 

muhalefet partilerinin yaklaşımına değinmek faydalı olacaktır. İlk olarak son üç 

hükümeti (22’inci, 23’üncü ve 24’üncü hükümetler) kuran Adalet ve Kalkınma 

Partisi 2002 seçim bildirgesinde “kamu idaresinin denetimi ve insan haklarının 

korunması için bir kamu denetçisi (ombudsman) kurulacaktır ve bu kurum yerel 

seviyede de oluşturulacaktır”
185

 diyerek hem ulusal, hem de yerel seviyede 

                                                 
183

 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000). Ankara: DPT, 1996.  
184

 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu. Ankara: DPT, 2001, s. 107-111 
185

 AKP 2002 Seçim Bildirgesi, akparti.org.tr, Erişim Tarihi: 15.08.2011. 
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ombudsman kurumu kurulacağına dair taahhütte bulunmuştu. 2007 seçim 

beyannamesinde de “halk denetçisi” (ombudsman) düzenlemeleri sonuçlandırılacak, 

merkezî ve yerel düzeyde etkili bir şekilde kullanılacaktır.” ifadesine yer verilerek 

aynı görüş devam ettirilmiştir.
186

 Cumhuriyet Halk Partisi de 2002 seçim 

bildirgesinde İnsan Haklarının Korunması başlığı altında şu taahhütte bulunmuştur: 

“Avrupa Birliği çerçevesinde de var olan ombudsman kurumunu oluşturarak hak 

arama yollarını geliştirmeyi amaçlıyoruz”
187

  

3.2.4. Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 

Kanunu’nda Ombudsmanlık 

 

Merkezî yönetim ile yerel yönetimler arasındaki görev, yetki ve 

sorumlulukları yeniden belirleyen Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun’un
188

 Mahallî İdareler Halk Denetçisi başlıklı 

42’inci maddesinde; “her ilde, mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu 

idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, kurum dışı gerçek ve tüzel kişilerle 

ilgili işlem ve eylemlerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı 

olmak üzere bir halk denetçisi seçilir.” hükmü yer almıştır.
189

  

Bu hüküm ile ilk kez Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yerel Yönetimler 

Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda Türkiye’de yerel yönetimlerde ombudsmanlık 

sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı hususunun ortaya konması ile gündeme 

gelen yerel yönetim ombudsmanlığı “Mahallî İdareler Halk Denetçisi” adı ile 

TBMM tarafından kabul edilmiş oldu. 
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 AKP 2007 SeçimBeyannamesi. www.yayed.org.tr/resimler/ekler/718499c1c8cef67ek.doc 
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3.2.5. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (5521 Sayılı) 

 

“Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı”, 15.6.2006 tarihli ve 5521 

sayılı kanun olarak kabul edilmişse de, Cumhurbaşkanı tarafından, yayımlanması 

uygun bulunmayan 3’üncü, 4’üncü, 9’ uncu, 11’inci, 13’ üncü, 11’ inci, 22’ nci, 26 

‘ncı, 30’ uncu, 33’üncü, geçici 1’ inci ve 41’inci maddelerinin bir kez daha 

görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderilmiştir.
190

   

Söz konusu kanun, 28.9.2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulu’nda yeniden görüşülerek 5548 kanun numarasıyla aynen kabul edilmiş ve 

13.10.2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Ancak, yapılan başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi, 27.10.2006 tarihli ve                

E. 2006/140, K. 2006/33 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı kararıyla Kanunun, Kamu 

Denetçiliği Kurumu’nun kurulmasını öngören geçici 1’inci maddesinin yürürlüğünü 

durdurmuş ve 25.12.2008 tarihli ve E. 2006/140, K. 2008/185 sayılı kararıyla da 

Kanun’un tümünü, Anayasa’nın 6’ncı, 87’nci ve 123’üncü maddelerine aykırı 

görerek iptal etmiştir. Söz konusu karar, 4.4.2009 tarihli ve 27190 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanmıştır.  

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararında belirtilen hususlar göz önünde 

bulundurularak, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun çerçeve 8’inci maddesiyle, Anayasa’nın 

74’üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı’na bağlı olarak kurulacak Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kuruluşu, 

görevi, çalışması ve inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile kamu baş denetçisi ve 

kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esasların 

kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu anayasa değişikliği, 

12.9.2010 tarihinde yapılan halkoylamasında kabul edilmiş ve kesin sonuçların 

23.9.2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe 

girmiştir.
191

 

                                                 
190

 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı, Esas 

No:1/991, 05.01.2011.  
191

 Türkiye Büyük Millet Meclisi, (05.01.2011). 
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3.2.6. Kamu Denetçiliği Kanunu (6328 Sayılı) 

 

Bunun üzerine 23. hükümet tarafından bir kanun tasarısı hazırlanmış ve 

02.02.2011 tarihi ve 21 karar numarası ile genel kurulun onayına sunulmuştur. İlgili 

tasarı 23. yasama döneminde sonuçlandırılamamış olması nedeni ile hükümsüz 

kalmıştır. Bakanlar Kurulu söz konusu tasarıyı 24. dönem olan bu yasama 

döneminde meclise sunmuş ve kanun, 14.06.2012 tarihinde 6328 kanun numarası ve 

“Kamu Denetçiliği Kanunu” adı ile kabul edilmiş ve 28338 sayılı resmi gazetede 

29.06.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu ile kamu hizmetlerinin işleyişinde 

bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, 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 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun oluşturulması 

amaçlanmıştır.  

Bu kanunda Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kuruluş, görev ve çalışma 

usullerine ilişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerine, 

seçimlerine, özlük haklarına ve kurum personelinin atanmaları ile özlük haklarına 

ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Kanunda Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı’na bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezî bir yapıda 

oluşturulmuştur.  

Kurumun yapısı; bir başdenetçi ve beş denetçi ile genel sekreter ve diğer 

personellerden oluşur. Ayrıca kurum gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir. 

Bu kanun ile kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her 

türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet 

anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak 

ve idareye önerilerde bulunmakla görevlendirilmiştir.  
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Kanunda; Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı 

kararlar ve emirler,  yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı 

yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sırf askerî 

nitelikteki faaliyetleri kurumun yetki alanı dışında tutulmuştur. 

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu’nda başdenetçi veya denetçi 

olabilmek için 

a) Türk vatandaşı olmak.  

b) Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için elli, denetçi için kırk yaşını 

doldurmuş olmak.  

c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve 

işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden 

veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.  

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum 

kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da 

özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak.  

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak.  

e) Başvuru sırasında herhangi bir siyasî partiye üye olmamak. 

f) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’ üncü 

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 Kanunu’nun ikinci 

kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin 

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 

suçlar, millî 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 
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karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

gibi nitelikler aranmaktadır. 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından ilân edilen başvuru süresi 

içinde, yukarıda yazılı nitelikleri taşıyanlardan, Başdenetçi veya denetçi aday adayı 

olmak isteyenler Başkanlığa başvuruda bulunurlar. 

  Başdenetçi seçiminde başvuruda bulunan aday adayları arasından üç aday, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu tarafından başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 

belirlenir. Bu üç aday Genel Kurula sunulmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı’na bildirir. Genel Kurul, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde, 

başdenetçi seçimlerine başlar. Başdenetçi gizli oyla seçilir.  

  Başdenetçi, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir. Birinci oylamada 

bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada da üye 

tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyu aranır. Bu oylamada üye tamsayısının üçte 

iki çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamaya geçilir ve üye tamsayısının 

salt çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş sayılır. Üçüncü oylamada üye 

tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için 

dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada karar yeter sayısı olmak şartıyla en 

fazla oy alan aday seçilmiş olur.  

  Denetçilerin seçiminde ise başvuruda bulunan aday adayları arasından 

seçilecek denetçi sayısının üç katı kadar aday, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 

Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun oluşturacağı alt komisyon 

tarafından başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren onbeş gün içinde belirlenir ve  

Komisyona sunulur. Komisyon sonraki onbeş gün içinde denetçi seçimlerini yapar.  

  Denetçilerin seçimi üçüncü oylamaya kadar başdenetçilerin seçimi ile aynıdır. 

Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde en çok oy 

alan adaylardan, seçilecek aday sayısının iki katı kadar aday ile seçime gidilir. 

Dördüncü oylamada karar yeter sayısı olmak şartıyla en fazla oy alan aday seçilmiş 
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olur. Birden fazla denetçi seçimi yapılacağı durumlarda adaylar için birleşik oy 

pusulası düzenlenir. Adayların adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle 

oy kullanılır. Seçilecek denetçilerin sayısından fazla verilen oylar geçersiz sayılır. 

  Kanunda hiçbir organ, makam, merci veya kişi, başdenetçiye ve denetçilere 

görevleriyle ilgili olarak emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve 

telkinde bulunamaz hükmü yer almaktadır. Bu hüküm kurumun bağımsızlığının 

sağlanması anlamında önemlidir. 

  Başdenetçi ve denetçilerin görev süreleri dört yıl olarak belirlenmiş ve ayrıca 

başdenetçi veya denetçi olarak görev yapanlar bir dönem daha Başdenetçi veya 

denetçi seçilebilirler. 

  Başdenetçi olabilmek için kanunda sayılan nitelikleri taşımadıklarının 

sonradan anlaşılması veya bu nitelikleri seçildikten sonra kaybetmeleri hâlinde, 

durumun Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını 

İnceleme Komisyonu tarafından tespit edilmesini takiben Başdenetçinin görevinin 

sona ermesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından görüşmesiz 

olarak karar verilir. 

Denetçi olabilmek için kanunda sayılan nitelikleri taşımadıklarının sonradan 

anlaşılması veya bu nitelikleri seçildikten sonra kaybetmeleri hâlinde, durumun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu tarafından tespit edilmesini takiben denetçinin görevinin sona ermesine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu tarafından karar verilir.  

Ayrıca seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan 

başdenetçi hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurul’un; denetçi 

hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Komisyon’un bilgisine sunulmasıyla 

başdenetçi veya denetçi sıfatı sona erer. 

Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. Başvuru sahibinin talebi 

üzerine başvuru gizli tutulur. Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6.1.1982 

tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda öngörülen idarî başvuru 
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yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idarî başvuru yollarının tüketilmesi 

gereklidir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma 

gönderilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali 

bulunan hâllerde, idarî başvuru yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilir. 

 Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da 

başvurulabilir. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Başvuru dilekçesi Türkçe 

yazılmış olmalıdır. 

Başvuruda;  

Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini ve 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarasını, yabancılar için 

pasaport numarasını, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim 

yeri ile yetkili kişinin imzasını, varsa, merkezî tüzel kişilik numarasını ve yetki 

belgesi bulunmalıdır. 

Bu başvuru, yönetmelikte belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla elektronik 

ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.  

Ancak yapılan başvurulardan;  

i. Belli bir konuyu içermeyenler,  

ii. Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara 

bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin olanlar, 

iii.  İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar, 

iv. Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce 

sonuçlandırılanlar,  

İncelenmez. 

   Kuruma yapılacak başvuruya idare tarafından verilecek cevabın tebliği 

tarihinden, idare başvuruya altmış gün içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin 

bitmesinden itibaren altı ay içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, 



79 

valilik veya kaymakamlıklara verildiği, diğer hâllerde başvurunun Kuruma ulaştığı 

tarihtir. 

  Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma 

süresini durdurur. 

 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu özetle yukarıda bahsettiğimiz şekilde bir 

yapıyla ülkemizde uygulanmaya çalışılacaktır. 

 

3.3. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM OMBUDSMANINA 

DUYULAN İHTİYAÇ 

Dünyadaki değişme ve gelişmelere paralel olarak kamu yönetiminin 

yeniden yapılandırılması ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bu nedenle kamu 

hizmetleriyle ilgili olarak devlet görevlerinin yeniden değerlendirilmesi ve 

vatandaşın idareden kaynaklanan şikâyetlerini en aza indirecek bir yönetim 

anlayışının yerleştirilmesi AB sürecinde Türkiye açısından bir zorunluluk arz 

etmektedir.192 

3.3.1. Yerel Yönetimlerin Denetiminde Yerel Yönetim Ombudsmanına 

Duyulan İhtiyaç 

Yerel yönetimler, yerel demokrasinin temel kuruluşları olarak, yerel 

özerkliğe sahip olmalarına ve belirli ölçüde serbest hareket edebilmelerine rağmen, 

her kurum ve kuruluş gibi belirli bir ölçüde denetime tabi tutulmaktadırlar. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin denetiminde gerek kanunlardan gerekse 

uygulamadan kaynaklanan bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu nedenlerledir ki yerel 

yönetimlerin siyasî denetiminde, kamuoyu denetiminde, yargı denetiminde ve idarî 

denetiminde bu sorunların yansımaları ortaya çıkmaktadır. 

Yerel yönetimlerin siyasî olarak denetimi dolaylı bir denetim yolu olup, 

idarenin başı olan Başbakan ve Bakanların icraatlarından dolayı Türkiye Büyük 

                                                 
192

 http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/kamu%20denetcilgi.doc  

http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/kamu%20denetcilgi.doc
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Millet Meclisi’ne hesap vermeleri yoluyla olur. Bunlar, Anayasa’da; soru, genel 

görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması ve gensoru olarak belirlenen 

mekanizmalardır.
193

 

Parlamenter rejimlerde genellikle parlamenterlerin muhatabı yöneticiler 

değil, bunların bağlı olduğu bakanlardır. Eleştiri ve önerilerin bu ilgili bakanlara 

yöneltilmesi gerekir. Ancak parti içi disiplin nedeniyle, iktidar partisine mensup 

üyelerin bakanları parlamento içerisinde açıkça eleştirmesi olanaksızdır. Bunun 

yanında, yönetimin eylem ve işlemlerinden şikâyetçi olan ya da yönetimden istemde 

bulunan bir yurttaş için, iktidara mensup parlamenterler çoğu kez etkili, süratli ve 

ucuz bir şikâyet kurumudur. Bu yol iktidar partisi üyelerine ulaşabilen ve toplumun 

çok ufak bir kesimini oluşturan yurttaşlar için açıktır. Bu açıdan bakıldığında 

yurttaşlar arasında eşitsizliğe yol açıldığı görülmektedir.
194

 

Yasama denetiminin en önemli sakıncası, bir siyasî partinin parlamentoda 

çoğunluğu sağlaması ve tek başına iktidar olması durumunda ortaya çıkmaktadır. 

Komisyonlarda ve genel kurulda ezici bir çoğunluğa sahip olan bir siyasî partinin 

hâkimiyeti altındaki bir parlamentonun hükümeti ve bakanları, hatta o siyasî partinin 

yerel düzeydeki temsilcilerini (belediye başkanları, belediye meclisleri gibi) objektif 

ve tarafsız bir şekilde denetlemesi çok güçtür. Özellikle, parlamento içinde, siyasî 

partilerin parlamentonun tüm fonksiyonlarına ilişkin alacağı kararların, parti 

gruplarınca oylanıyor olması siyasî partilerin yasama organının denetim işlevini 

etkisi altına alması sonucunu doğurmaktadır.
195

 

Yerel yönetimlerin parlamento tarafından yapılan siyasî denetimi, denetimin 

dolaylı şekilde yapılması ve milletvekillerinin parti disiplini içinde hareket etmeleri 

nedeniyle etkin olmamakta, TBMM Dilekçe Komisyonu ve TBMM İnsan Hakları 

Komisyonu’na yapılan müracaatlar ve alınan sonuçlar ise sınırlı kalmaktadır. Bu 

                                                 
193

 Volkan Topcu, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yeni Arayışlar, 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara, 2006, s. 60.  
194

 Serap Yustemur, Yönetsel Denetim ve Yerel Yönetimlerde Halk Denetçisi, 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Aralık-2005, s. 12-13. 
195

 Tarık Zafer Tunaya,  Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul, 1980, s. 401 
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yönüyledir ki yerel yönetimlerin siyasî denetiminde yerel yönetim ombudsmanlığına 

ihtiyaç duyulabilir. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin kamuoyu denetiminin idare üzerinde etkin bir 

şekilde gerçekleşebilmesinde, kamuoyunun iyi şekilde bilgilendirilmediği doğru bir 

şekilde oluşmadığı ve yönlendirilmediği söylenebilir. 

Yerel yönetimlerde halkın idarenin karar süreçlerine katılması ve halk 

denetiminin daha etkin olarak sağlanabilmesi için yapılan kanunî ve kurumsal 

düzenlemelere rağmen katılımın sınırlı ölçüde gerçekleşmesi, bu alanda duyulan 

yurttaşlık duygusu, şehirlilik kültürü ve bilincinin halka iyi şekilde öğretilmesi ve 

benimsetilmesinin gereğini ortaya koymaktadır.
196

 

Türkiye’de kamuoyunun oluşmasına ve yönetimin kamuoyunca denetiminin 

gerçekleşmesine yardımcı olan araçların doğru bilgilendirilmesinde ve 

yönlendirilmesinde, bağımsız ve tarafsız, bilgili ve işinde uzman, halk tarafından 

sevilen ve güvenilen bir kuruma ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yargı denetiminin bütün 

üstünlüklerine rağmen yavaş işleyen bir süreç olması, onun etkinliğini azaltmakta ve 

yönetilenler kadar yönetim için de yargısal denetime olan güven zayıflamaktadır.
197

  

Ayrıca yargı denetimi, fazlaca şekil şartlarına bağlı ve pahalı bir yol olması 

nedeniyle, yönetilenler tarafından haklı oldukları durumlarda bile tercih 

edilmemekte, bu durum ise yönetimdeki bürokratik hastalıkları her geçen gün 

artırmaktadır. 

Yargı denetimi, idarî işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğu ile sınırlı bir 

denetim şekli olup, idarî işlem ve eylemlerin yerindeliği denetim dışında 

tutulmaktadır. Dolayısıyla, hukuka uygun işlem ve eylemler, yönetilenler açısından 

                                                 
196

 Feyzullah Ünal, (2008), s. 251. 
197

 Kemal Özden, (2004), s. 569. 
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zarar doğursa bile yargı yerlerinin bunlara müdahale etmesi ve idareyi tazminata 

mahkûm etmesi söz konusu olmamaktadır.
198

 

Hiyerarşik denetim ise beraberinde bazı sakıncalar ve yetersizlikler de 

taşımaktadır. Hiyerarşik denetimin ilk zayıf tarafı; astın üstüne bağımlı olduğu ve 

önemli kararların merkezî otorite tarafından alındığı bir sistem olmasıdır. Doğal 

olarak, şikâyeti inceleyen üst düzeydeki yönetici bağımsız davranamayacaktır. 

Hiyerarşik denetimin göze çarpan ikinci zayıf tarafı ise meslek içi dayanışmadır. 

Amir emrinde çalışanların eylem ve işlemlerinden doğacak sorumluluğun, bir ölçüye 

kadar kendisinin denetim görevini aksatmış olduğu seklinde yorumlanacağını bildiği 

için astını koruma eğiliminde olmaktadır. Yöneticiler genellikle konusu açık biçimde 

suç oluşturan durumlar dışında emrinde çalışanları korumaktadır.
199

 

Yerel yönetimlerin hukuka aykırı ancak yargı önüne götürülmediği için 

işlerlik kazanan işlem ve eylemlerinin söz konusu olabilmesi yargı denetiminin bu 

alanda etkisizliğine yol açtığı söylenebilir. 

Ayrıca kamunun faaliyetlerinde yönetimde gizlilik söz konusudur. 

Yönetimde gizliliğin en önemli sebebi, yönetici ve memurların kendilerini kamuoyu 

ve halkın eleştirilerine karşı korumak istemeleri olduğu söylenebilir. 

3.3.2. Kötü Yönetimin Önlenmesi ve Yönetimin İyileştirilmesinde Yerel 

Yönetim Ombudsmanına Duyulan İhtiyaç 

Türkiye’de uzun yıllardır kamu yönetimi alanında diğer ülkelerdekine 

benzer veya farklı şekillerde kötü yönetim uygulamalarına rastlanmaktadır. Kamu 

yönetiminde sunulan hizmetlerin vatandaşların beklentilerini karşılamakta yetersiz ve 

verimsiz olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin işlerini yaparken 

sorumluluktan kaçtığı ve keyfî davrandığı, yönetimde yozlaşma gibi olumsuzlukların 

önemli derecede arttığı görülmektedir. Bu tür kötü yönetim uygulamalarının, 

işlemlerde aşırı biçimsellik, yönetimin bağlı olduğu hukuk sistemi, merkeziyetçilik 
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anlayışı, gizlilik ve dışa kapalılık ile bozuk halkla ilişkiler gibi nedenlerle ortaya 

çıktığı ileri sürülmektedir.
200

 

Türkiye’de vatandaşların idareden şikâyetlerinin önemli bir bölümünün, 

kamu görevlilerinin vatandaşlarla yüz yüze ilişkilerindeki yanlış tutum ve 

davranışlarından kaynaklandığı ileri sürülmektedir.
201

 Kamu görevlileri, çoğu kez 

mevzuatın arkasına sığınıp, yapmaları gereken işleri bir gerekçe bularak ya da bunun 

mümkün olmaması hâlinde hiçbir açıklama yapmadan “bu işin beklemesi gerekiyor” 

veya “üzerinde düşüneceğiz”, “gerekeni yapacağız” şeklinde ifadeler kullanarak 

hizmeti yerine getirmemekte ve sorumluluktan kaçmaktadırlar.
202

  

Yönetimde yozlaşma ise, siyasî atamaların yaygınlaşması, kayırmacılık, 

aracıya başvurma, yaygın rüşvet ve yolsuzluk gibi farklı şekillerde ortaya çıkmakta 

ve yaygınlaşmaktadır.
203

 Yönetimde yozlaşmanın başlangıç noktasının ne olduğuna 

bakıldığında, yönetimin içinde bulunduğu siyasî ve toplumsal kültür ve hukuki 

mevzuatın yetersizliği ön plana çıkmaktadır. 

Kamu yönetimi alanında idarenin işleyişinde ortaya çıkan aksaklıklar ve 

bunların vatandaşlar nezdinde doğurduğu hoşnutsuzlukların ortadan kaldırılması, 

kamu hizmetlerinde verimlilik ve etkinliği sağlamak, vatandaşlara beklentileri 

doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak, bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 

kamu yönetiminin öncelikli hedefi olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, idarenin her 

düzeyinde yeni kanunî ve yapısal düzenlemelere, yeni kurumsal yapılanmalara 

gidilmektedir.
204

 

                                                 
200

 Musa Eken, “Kamu Yönetiminde Kötü Yönetim Olgusu”, Türk İdare Dergisi, Yıl 70, 

Sayı 419, Haziran 1998, s. 129-139. 
201

 Selma Karatepe, “Türkiye’de Yönetim-Yurttaş İlişkisi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı 

Sorunlar”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu, Ankara, TODAİE, Cilt 1, 1995, s. 206. 
202

 Burhan Aykaç, Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik 

Eğilimler, Ankara, YÖK Matbaası, 1997, s.31. 
203

 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, s. 240–242. 
204

 Feyzullah Ünal, (2008), s. 257 



84 

3.4. TÜRKİYE’DE OLUŞTURULACAK YEREL YÖNETİM 

OMBUDSMANININ SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR  

3.4.1. Yerel Yönetimlerin Denetiminde Yerel Yönetim Ombudsmanının 

Sağlayacağı Avantajlar 

Yerel yönetimler yerel demokrasinin temel kuruluşları olarak yerel 

özerkliğe sahip olmalarına ve belirli ölçüde serbest hareket edebilmelerine rağmen, 

her kurum ve kuruluş gibi belirli bir ölçüde denetime tabi tutulmaktadırlar.  

Yerel yönetimlerin denetimlerinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sorunların 

çözümlenmesinde yerel yönetim ombudsmanının da doğrudan denetim etkisi ve 

mevcut denetim mekanizmalarına yapacağı katkı hiç kuşkusuz büyük önem 

taşımaktadır. Türkiye’de oluşturulacak bir yerel yönetim ombudsmanı, gerekli şartlar 

oluşturulduğunda yerel yönetimlerin denetiminde etkin şekilde yer alabilir ve 

denetimde ortaya çıkan sorunların çözümünde önemli yararlar sağlayabilir.
205

 

Yerel yönetim ombudsmanı öncelikle bağımsız ve tarafsız bir denetim 

organı olarak araştırma, inceleme ve denetim faaliyetleri sonucunda elde ettiği 

bulguları içeren yıllık veya özel raporları kamuoyuna açıklayarak idarede ortaya 

çıkan kötü yönetim örneklerini siyasî denetim mekanizmalarının bilgisine ve 

dikkatine sunabilir. Bu yolla, yerel yönetimlerle ilgili uygulamalardan haberdar olan 

parlamentonun siyasî denetim yollarını daha işlevsel olarak kullanabilmesi 

sağlanabilir.
206

 

Yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin zamanla artması ve kendisine has 

özellikler taşıması, bu kuruluşların daha uzmanlaşmış bir şekilde denetlenmelerini 

gerekli kılmaktadır. Yerel yönetimlerin işlem ve eylemlerinden menfaati ihlal olan 

kişilerin yerel yönetim ombudsmanına yapacağı şikâyetler, TBMM Dilekçe 

Komisyonu ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na yapılan müracaatların sayısında 

azalma sağlayarak bu komisyonların iş yükünü azaltabilir ve etkinliklerini artırabilir. 

Benzer şekilde, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun iş yükünün de yerel yönetim 
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ombudsmanı oluşturulduğunda azalacağı ve Kurum’un daha etkin şekilde hizmet 

sunabileceği söylenebilir.
207

 

Türkiye’de oluşturulacak bir yerel yönetim ombudsmanı, yerel yönetimlerin 

yargısal denetiminde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde, yargı denetimine 

alternatif bir mekanizma olarak değil, aksine yargı denetimini güçlendiren, onun 

önündeki engelleri kaldıran bir yardımcı mekanizma olarak rol üstlenebilir. Ülkelerin 

demokratikleşmesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının varlığı önemlidir. 

Türkiye'de maalesef bugüne kadar bu yöntem çok yaygın kullanılamadı. Alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarıyla uzlaşarak bulunacak çözümler, tarafların sosyal ve 

ekonomik ilişkilerini devam ettirme imkânlarını da beraberinde getirecektir.
208

 

Yerel yönetim ombudsmanı, uzun süre devam eden ve etkinliği azalan yargı 

denetimi yerine uyuşmazlıkları çok kısa süre içerisinde çözümleyerek idarî 

faaliyetlerin aksamasını önleyebileceği gibi yönetilenler için de bir güvence 

oluşturabilir. Kurulacak bir yerel yönetim ombudsmanının anlaşmazlıkları 

çözümleme süresi, mümkün olduğu kadar kısa tutularak idarenin ve yönetilenlerin 

ortaya çıkacak muhtemel mağduriyetleri azaltılabilir. Dolayısıyla, yargı denetimine 

gidecek uyuşmazlıkların sayısı azaltılarak, yargı denetiminin etkinliğinin arttırılması 

ve yargı denetimine olan güvenin tekrar kazanılması mümkün olabilir.
209

 

Yurttaşların birçoğu ya pozitif hukukun kendilerine tanıdığı haklardan 

haberdar değildir ya bu hakların korunmasına ilişkin mekanizmaları bilmemektedir 

ya da bu hakları ve mekanizmaları bilmesine karşın, bunları kullanma konusunda 

isteksiz ve inançsızdır.
210

 Hukuku uygulayan pozisyonda olan kamu görevlilerinin 

hukuka aykırı birçok işlem, eylem ve davranışlarda bulunmalarının nedeni de bir 

yönüyle bu sebepten ileri gelmektedir. Ombudsmanlık kurumu bir yandan 

yönetenlere diğer yandan yönetilenlere yönelik olarak eğitici bir işlevi yerine 
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getirmektedir. Bunu, hazırladığı raporlarla ve bunların kamuoyuna açıklanmasıyla, 

düzenlediği tanıtım kampanyalarıyla ve denetim gezileriyle yerine getirecektir.
211

 

Yerel yönetim ombudsmanı yerel yönetimlerin idarî denetiminde ortaya 

çıkan sorunların aşılması ve idarî denetimin daha etkili kullanılmasında da önemli 

roller üstlenebilir. Öncelikle yönetim içinde gerçekleşen ve yönetimin kendi 

elemanlarınca yapılan iç denetimin daha etkili olabilmesi ve astlarını koruma güdüsü 

ile hareket eden yöneticilerin baskı altında tutulabilmesi için yerel yönetim 

ombudsmanı gibi bir mekanizmanın varlığı etkili olabilir.
212

 

Örneğin Danimarka ombudsmanının her hafta basınla buluştuğu ve yaklaşık 

200 bin broşür dağıttığı, Hollanda ombudsmanının zamanının önemli bir kısmını 

halkla ilişkilere ayırdığı, Avusturya ombudsmanının televizyon programı yaptığı 

görülmektedir.
213

  

  3.4.2. Kötü Yönetimin Önlenmesi ve Yönetimin İyileştirilmesinde 

Sağlayacağı Avantajlar 

 

Türkiye’de uzun yıllardır kamu yönetimi alanında diğer ülkelerdekine 

benzer veya farklı şekillerde kötü yönetim uygulamalarına rastlanmaktadır. Kamu 

yönetiminde sunulan hizmetlerin vatandaşların beklentilerini karşılamakta yetersiz ve 

verimsiz olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin işlerini yaparken 

sorumluluktan kaçtığı ve keyfi davrandığı, yönetimde yozlaşma gibi olumsuzlukların 

önemli derecede arttığı görülmektedir. Bu tür kötü yönetim uygulamalarının 

işlemlerde aşırı biçimsellik, yönetimin bağlı olduğu hukuk sistemi, merkeziyetçilik 

anlayışı, gizlilik ve dışa kapalılık ile bozuk halkla ilişkiler gibi nedenlerle ortaya 

çıktığı ileri sürülmektedir.
214  

Türkiye’de oluşturulacak bir yerel yönetim ombudsmanının geniş araştırma, 

inceleme ve denetim yetkisi ile birlikte kendiliğinden harekete geçebilme yetkisiyle 
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donatılması durumunda, yerel yönetimlerin ve personelinin halkın beklentileri 

doğrultusunda hizmet üretmek için daha dikkatli olmasına, hakkaniyete uygun 

hareket etmesine ve hesap verme sorumluluğu içinde davranmasına yol açabilir. Bu 

sayede kötü yerel yönetime karşı vatandaşları koruma görevi üstlenerek yerel 

yönetimlerde demokrasinin pekişmesine katkı sağlayabilir. Yönetimin kötü 

işlemesinden kaynaklanan sorunlara çözüm üretmek ve yönetimi iyileştirmek 

amacıyla yönetime rehberlik yapabilir. Kötü yönetim uygulamalarını ortadan 

kaldırmada ve iyi yönetim için gerekli koşulları sağlamada yerel yönetimlere ihtiyaç 

duydukları her türlü bilgi desteğini sunar ve doğru uygulamaların yerleşmesine 

zemin hazırlayabilir. 

Kötü yönetim örneklerini siyasî denetim mekanizmalarının bilgisine ve 

dikkatine sunabilir. Bu yolla yerel yönetimlerle ilgili uygulamalardan haberdar olan 

parlamentonun siyasî denetim yollarını daha işlevsel olarak kullanabilmesi 

sağlanabilir.
215

 

3.5. TÜRKİYE’DE OLUŞTURULACAK BİR YEREL YÖNETİM 

OMBUDSMANI İÇİN ÖNERİLER 

 

Çeşitli ülkelerde uygulanan ombudsman kurumu her ülkenin hukuk 

sistemine, idarî, siyasî ve sosyal yapısına göre farklı isimlerle anıldığı gibi her 

ülkenin kendi koşullarına uygun düzenlemeler yaptığı da görülmektedir. Bunun 

yanında ülkelerin ombudsman uygulamalarına bakıldığında, aralarında önemli 

benzerliklerin bulunduğu da söylenebilir. 

Türkiye’de oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanı için ombudsmanlık 

kurumunun çeşitli ülke uygulamalarının ve bunun yanında Türkiye’deki yerel 

yönetimlerin kendine özgü yapı ve özelliklerinin de göz önüne alınması ile yerel 

yönetim ombudsmanının hangi statü ve özelliklere sahip olması gerektiği ortaya 

konulabilir.  
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3.5.1. Yerel Yönetim Ombudsmanının Nitelikleri 

Yerel yönetim ombudsmanı olarak görev yapacak kişilerin kişisel 

özellikleri, ombudsmanlık kurumunun genel özellikleri dikkate alındığında büyük 

önem taşımaktadır. Ombudsmanlık görevi idarî bilgi ve tecrübe yanında toplumda 

kişisel saygınlık ve güvenilirlik de gerektirmektedir.
216

 Bu bağlamda gerek 6328 

sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’da gerek Mahallî İdareler Halk Denetçisi 

Kanun Tasarısı’nda ombudsmanın niteliklerinin ne olduğuna ve bazı ülkelerdeki 

uygulamalara bakmak gerekir. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu’nda 

ombudsmanın nitelikleri şöyle sayılmıştır: 

i.  Türk vatandaşı olmak.  

ii. Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için elli, denetçi için kırk yaşını 

doldurmuş olmak.  

iii. Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat ve 

işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren 

fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.  

iv. Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil 

toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış 

olmak.  

v.  Kamu haklarından yasaklı olmamak.  

vi.  Başvuru sırasında herhangi bir siyasî partiye üye olmamak. 

vii. 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’ üncü 

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 

Kanunu’nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci 
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bölümündeki suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî 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 mahkûm olmamak.  

Mahallî İdareler Halk Denetçisi Kanun Tasarısı’da halk denetçisinin 

nitelikleri
217

 şöyledir: Mahallî idareler halk denetçisinin 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48’ inci maddesinin (a) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7’ nci bentlerinde 

belirtilen şartları taşıyan; hukuk, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, çalışma 

ekonomisi alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun veya bu 

alanlarda lisansüstü derece sahibi olmaları gerekmektedir. Halk denetçisinin en az on 

yıl meslekî tecrübe sahibi, toplumda saygınlığı olan kişiler arşından olması 

gerekmektedir.  

Ombudsmanların eğitim yönünden nitelikleri ülke uygulamaları 

çerçevesinde incelendiğinde; İsveç’te kamu denetçisinin hukuk alanında yetenekli, 

toplumda saygınlığı ile tanınan bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir.
218

 Fransa’da 

arabulucu, genelde üst düzey kamu yönetiminde ya da yüksek yargı organlarında 

görev almış kişiler arasından seçilmektedir. Hukukçu olma şartı aranmamaktadır.
219

 

Belçika ombudsmanında hukuk alanında çalışmış olma şartı vardır.
220

Danimarka’da 

ise ombudsman olarak seçilecek kişinin hukuk mezunu olması gerekmektedir. 

Finlandiya’da ombudsman ve iki ombudsman yardımcısı hukukçular arasından 

atanmaktadırlar.
221

  

Gerek Kamu Denetçiliği Kanunu’nda gerekse Mahallî İdareler Halk 

Denetçisi Kanun Tasarısı’nda ombudsmanın belirli bölüm mezunu olması ve mesleği 
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ile ilgili belli bir süre tecrübe sahibi olması gerektiği belirtilmektedir. Ülke 

uygulamalarına bakıldığında ise hukuk alanında tecrübe aranmakla birlikte, 

Danimarka hariç uygulayıcı ülkelerde ombudsmanın hukuk mezunu olması mecburi 

değildir.  

Bu bağlamda Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanı için eğitim düzeyi 

olarak en az lisans mezunu olmak dışında herhangi bir şart aranmayabilir. Ancak 

hukuk veya yerel yönetim alanında kamu veya özel sektörde en az on yıl gibi belli 

bir süre tecrübe sahibi olması şart olarak konulabilir. 

Yerel yönetim ombudsmanı olabilmek için, gerekli eğitim ve meslekî 

tecrübe yanında belirli bir yaş şartı ile görevini gereği gibi ve devamlı yapmasına 

engel olabilecek akıl hastalığı veya fiziksel sakatlığı bulunmamak, bunun yanında 

bağımsızlık ve tarafsızlığının sağlanabilmesi için ombudsmanlık başvurusu sırasında 

herhangi bir siyasî partiye üye olmaması, bütün kamu görevlilerinde aranan kamu 

haklarından yasaklı olmaması koşulları da aranabilir. Çünkü ombudsmanın kariyer 

kaygısı bulunmayan dürüst, olgun, tam manasıyla bağımsız olması gerekir. 

3.5.2. Yerel Yönetim Ombudsmanının Seçimi, Görev Süresi ve 

Görevinin Sona Ermesi 

Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanı kurulması konusunda ilk akla gelen 

husus hangi düzeyde bir hukuksal düzenlemeyle kurulması gerektiğidir. Bilindiği 

üzere Türkiye’de ombudsmanlık kurumu 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum 

ile anayasal bir statüye kavuşturulmuştur. Türkiye’de yetki ve görev alanı yerel 

yönetimler ve onların işlem ve eylemleri ile sınırlı bağımsız ve tarafsız bir yerel 

yönetim ombudsmanı yapısına yeni anayasada yer verilmesi gerektiği söylenebilir. 

Bir diğer hususu ise yerel yönetim ombudsmanının seçimle mi yoksa atama 

ile mi göreve getirileceği, kim tarafından ve nasıl seçileceği ya da atanacağı, görev 

süresi ve görevden alınması konuları, kurumun bağımsızlığı yanında görevini etkili 

ve tarafsız şekilde yerine getirmesinde de büyük rol oynayacaktır.
222
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 Zekeriya Temizel, (1997), s. 775. 
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Bu bağlamda Mahallî İdareler Halk Denetçisi Kanun Tasarısı’nda yerel 

yönetim ombudsmanının seçilmesine yönelik düzenlemeler ile bazı ülke 

uygulamalarına bakmak gerekir. 

Mahallî İdareler Halk Denetçisi Kanun Tasarısı’nda
223

; “halk denetçisi il 

genel meclisinin üçte iki çoğunluğunun kararı ile seçilir. İlk iki turda üçte iki 

çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunlukla seçim sonuçlandırılır. Halk 

denetçiliğine kişiler kendileri aday olabileceği gibi il genel meclisi üyelerinin beşte 

biri tarafından da aday gösterilebilir.” hükmü yer almaktadır.  

Hawaii’de yerel ombudsmanı yasama organının her iki meclisinin de 

katıldığı ortak birleşiminde ve çoğunluk oyu ile göreve getirilmektedir.
224

 Kanada’da 

yerel düzeydeki ombudsmanlar eyalet meclislerinin teklifi ile vali tarafından 

atanır.
225

 Amsterdam Belediye Ombudsmanı Amsterdam Kent Konseyi tarafından 

seçilmekte ve Amsterdam Belediyesi’nin yedi alt belediyesinin onayı ile 

atanmaktadır.
226

 İspanyada yerel ombudsmanlar parlamento tarafından ve en az 3/5 

nitelikli çoğunlukla seçilmektedir.
227  

Ülke uygulamalarına bakıldığında yerel yönetim ombudsmanının göreve 

getirilmesinde gerek yerel meclisler tarafından seçilme gerek yerel birimler 

tarafından atanma gibi çeşitli yöntemlerin mevcut olduğu söylenebilir. 

Yerel halkın çıkarlarını savunacak olan yerel yönetim ombudsmanının 

parlamento tarafından seçilmesinden veya merkezî hükümet tarafından atanmasından 

ziyade yerele en yakın temsilcilerce seçilmesi halkın yönetim üzerindeki etkinliğini 

artırdığı söylenebilir. Bu bağlamda Mahallî İdareler Halk Denetçisi Kanun 

Tasarısı’nda belirtildiği gibi sadece il genel meclisi tarafından seçilebileceği gibi 

sadece belediye meclisleri tarafından da seçilebilir. Fakat her iki meclisin ortak 

katılımı ile seçilmesi de ayrı bir yöntem olarak uygulanabilir. 
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225

 Hüdai Şencan, (2011), s. 35. 
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Yerel yönetim ombudsmanının görev süresi, ülkelerin genelinde dört ila 

yedi yıl arasındadır.
228

 Mahallî İdareler Halk Denetçisi Kanun Tasarısı’nda da beş yıl 

olarak öngörülmüştü.  

Yerel yönetim ombudsmanının görev süresi bağımsızlığının pekişmesi 

amacı ile mahallî idarelerin görev süresinden fazla olacak şekilde belirlenebilir. 

Türkiye’de bilindiği üzere mahallî idareler seçimleri beş yılda bir yapılmaktadır. Bu 

çerçevede Türkiye’de oluşturulabilecek yerel yönetim ombudsmanı için altı yıllık bir 

görev süresi öngörülebilir.  

Yerel yönetim ombudsmanının görevde kalma yaşına yönelik olarak 

İngiltere gibi bazı ülkelerde 65 yaş sınırı bulunmaktadır. Yaş sınırı bulunsun veya 

bulunmasın yerel halk görevini gereği gibi yerine getiremeyeceğine ve başarılı 

olamayacağına inandığı kişileri yerel yönetim ombudsmanı olarak seçmeyecektir. 

Yerel yönetim ombudsmanının tekrar göreve getirilebilmesine yönelik 

olarak başarılı ombudsmanların bilgi ve tecrübelerinden daha uzun süre yararlanmak 

amacı ile yerel yönetim ombudsmanının tekrar göreve getirilebilmesinin yolunun 

açık tutulmasının gerekliliği vurgulanabilir. 

Yerel yönetim ombudsmanının görevini bağımsız ve tarafsız olarak, baskı 

altında olmadan rahatlıkla yapabilmesi için görev süresi boyunca kendi isteği ve 

kanunî şartlar dışında görevinden hiçbir şekilde alınamamalıdır. 

Yerel yönetim ombudsmanı, seçilmesi için gerekli nitelikleri taşımadığı 

veya seçildikten sonra kaybettiğinin anlaşılması, görevini engelleyen fiziki ve 

psikolojik bir rahatsızlığı, görevi gereği edindiği kişisel bilgi ve sırları açıklaması, 

eylem ve işlemleri ile kendisine olan güvenin sarsılması durumlarında, göreve 

getirildiği organlar tarafından görevden alınabilmelidir. 
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 Zakir Avşar, (1999), s. 67. 



93 

3.5.3. Yerel Yönetim Ombudsmanının Yetki Alanı  

Yerel yönetim ombudsmanının sahip olduğu yetkileri bağımsız ve tarafsız 

bir şekilde uygulayabilmesi için yerel yönetim ombudsmanının yetkilerinin ve yetki 

alanının anayasayla veya kanunla belirlenmesi gerekmektedir.  

Türkiye’de oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanının yetkilerinin ve 

yetki alanının ne olacağına yönelik olarak Mahallî İdareler Halk Denetçisi Kanun 

Tasarısı’na ve bazı ülke uygulamalarına bakmak gerekir. 

Mahallî İdareler Halk Denetçisi Kanun Tasarısı’nda her ilde, mahallî 

idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu idareler tarafından kurulan birlik ve 

işletmeler halk denetçisinin yetki alanına giren alanlar olarak sayılmıştır. Halk 

denetçisi yetki alanındaki bu kuruluşların gerçek ve tüzel kişilerle ilgili işlem ve 

eylemlerinin hukuka uygunluğunu değerlendirme, aralarındaki anlaşmazlıkların 

çözümüne yardımcı olma gibi yetkilere sahip kılınmıştır. 

Bazı ülke uygulamalarına bakıldığında İngiltere’de yerel yönetim 

ombudsmanının yetki alanına; yerel otoriteler, Galler Bölgesi Arazi Kurumu, yerel 

yönetim birlikleri, yerel yönetimlere bağlı kurumlar, Millî Nehirler Otoritesi ve selle 

mücadele komiteleri girmektedir.
229

 ABD Hawaii’de yerel ombudsmanın yetki 

alanına Hawaii Eyaleti hudutları içindeki bütün yerel yönetimler ile yerel kamu 

kuruluşları dâhil olmaktadır.
230

 Kanada’da yerel düzeydeki ombudsmanlar o eyaletin 

sınırları içinde karşılaşılan her konuyu ve kararı araştırma yetkisi vardır. Fakat 

ombudsmanlar, kamu görevlileri hakkında kanuni takip başlatamaz; ilgili otoriteye 

durumu bildirir.
231

 

Ülke uygulamalarından da anlaşıldığı üzere ülkelerin yerel yönetim 

yapılarının ve yerel düzeyde hizmet sunan birimlerinin farklılığından doğan 

nedenlerle yerel yönetim ombudsmanlarının yetki alanları da farklılıklar 

göstermektedir diyebiliriz. 
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 Bazı yerlerde yerel yönetim ombudsmanlarının yetki alanlarına, yerel 

yönetim komisyonlarınca belirlenen bölgelerde görev yapan yerel yönetimler ile 

yerel yönetim birlikleri ve yerel düzeyde görev yapan birçok kurum ve kuruluş 

girmekte iken bazı yerlerde yerel ombudsmanın yetki alanına hudutları içindeki 

bütün yerel yönetimler ile yerel kamu kuruluşları dâhil olmaktadır.
232

 

Türkiye’de oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanının yetki alanı Mahallî 

İdareler Halk Denetçisi Kanun Tasarısı’nda da yer aldığı üzere mahallî idareler ve 

bunlara bağlı kuruluşlar ile bu idareler tarafından kurulan birlik ve işletmeler (yerel 

yönetim şirketleri dahil) olmalıdır. Bunun yanında parlemento ombudsamanının 

görev alanına giren ve parlamento ombudsmanı tarafından yapılan ön 

değerlendirmede konunun sadece yerel düzeyde sonuç doğurabilecek olduğuna karar 

verilmesi halinde bu konular da yetki yerel yönetim ombudsmanına 

devredilebilmelidir.  

3.5.4. Yerel Yönetim Ombudsmanının Yetkileri ve Çalışma Usulü  

Türkiye’de oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanı birçok ülkede olduğu 

gibi şu tür yetkilere sahip olabilir: 

i. Her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilme (devlet sırrı ve millî 

güvenlik hususları hariç), 

ii. Tenkit etme, eleştiride bulunma, 

iii. Düzeltici eylemler önerme  

iv. Bulgularını kamuoyuna duyurma yetkisine sahip olmalıdır. 

v. Disiplin soruşturması başlatma, yargıya başvurma,  

vi. Kanunların toplumun gereksinimlerini karşılayabilecek biçimde 

yenilenmelerini önerme 

 

Ayrıca verilen yetkilerin derecesi yerel yönetim ombudsmanının gücünün 

ve itibarının belirleyicisi olabilir. 

Bu temel yetkilerin dışında halk denetçilerinin yetki kullanmalarında, 

ülkelerin uygulamalarından kaynaklanan kimi farklılıklar davardır. Halk 
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denetçilerinin içerisinde en geniş yetkiye sahip olanı İsveç halk denetçisidir. 

Denetçiler bazı ülkelerde, İsveç’te olduğu gibi kendiliğinden ya da şikâyet üzerine, 

bazı ülkelerde de İngiltere’de olduğu gibi yalnız parlamento üyelerinin isteği üzerine 

harekete geçmektedir. 
233

 

Türkiye’de oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanı kendiliğinden ya da 

şikâyet üzerine harekete geçebilmeli ki vatandaş sorunlarını kolaydan iletebilsin. 

Ombudsmanlar resen hareket edebilmeli bu süreçte hiçbir ilave prosedüre 

takılmamalı ki ortaya çıkan sorunları çözülmesi gereken zamanda çözümleyebilsin. 

Yine bazı ülkelerde bireylerin halk denetçisine başvurmadan önce idarî 

süreçleri tüketmiş olması gerekir. İsveç, Danimarka, Norveç, Fransa ve İngiltere halk 

denetçileri bu şekilde çalışmaktadır. Ayrıca başvuru süresi açısından da çesitli 

uygulamalar söz konusu olabilmektedir. İsveç’te iki yıl olan bu süre, Danimarka, 

Norveç ve İngiltere’de bir yıldır. Fransa’da ise süre kısıtlaması yoktur. 
234
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SONUÇ 

Yerel yönetimler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem demokratik 

değerleri yaşatan hem de birçok hizmet talebini yerel düzeyde etkili ve verimli bir 

şekilde karşılayan kurumlar olmaya başlamışlardır. Bu nedenlerle birçok ülkede 

yetki ve görevleri arttırılmaya devam etmektedir. Bu duruma paralel bir şekilde yerel 

yönetimleri ve yönetimi sürekli olarak denetleyen, halkı kötü yönetime karşı koruyan 

ve yönetimin iyileştirilmesine katkı sağlayarak birçok ülkede başarılı şekillerde 

uygulama alanı bulan ombudsmanlık kurumunun kamu yönetimi içerisinde öneminin 

arttığı görülmektedir. Bu iki artan değer veri alınarak bu çalışma hazırlanmış ve 

Türkiye’de yerel yönetim kuruluşlarının denetiminde ve yönetimin iyileştirilmesinde 

ombudsmanın yerel düzeyde uygulanabilirliği ortaya konulmuştur. 

Metodolojik açıdan ombudsmanlık kurumunu Türkiye’deki ve uluslararası 

literatürdeki tanımlarından yola çıkarak tanımlamak gerekir. Bu çerçevede 

ombudsmanı; kanunî ve anayasal düzenlemelerle oluşturulan, genellikle bir yasama 

meclisi tarafından atanan ancak hükümete karşı olduğu kadar parlamentoya karşı da 

bağımsız olan, kamu kuruluşları ile bu kuruluşlarla ilişkiye geçen bireyler arasında 

meydana gelen anlaşmazlıkları, bireylerin kamu kuruluşlarına ilişkin şikâyetlerini ve 

kamu kuruluşlarının işleyişinde meydana gelen aksaklıkları inceleyen, bunun yanı 

sıra doğru bir şekilde gerçekleştirilen işlemleri destekleyen ve söz konusu 

problemlerin giderilebilmesi ve mağduriyetin ortadan kaldırılabilmesi için dava 

açma, öneri, basın bildirisi gibi yaptırımları uygulayan demokratik karar alma 

mekanizmasının güvencesi olarak tanımlayabiliriz. 

Bu tezde ombudsmanın kavramsal çerçevesini oluşturmak için tarihî süreç 

de ayrıntılı olarak incelenmiş ve ana hatlarıyla üç ana döneme ayrıldığı görülmüştür.  

Birinci dönem Osmanlı ve İsveç tarihlerinin kesişme noktasına denk gelen 

1713 yılında otoriter bir monarşi şeklinde İsveç’de görülen ilk ombudsmanın 

atanmasıdır.  

İkinci dönem, 1809 yılında İsveç Parlamentosu adına denetim yapmak 

üzere, anayasal bir düzenleme ile Justice Ombudsmanen atanmasıdır. Justice 

Ombudsmanen parlamento adına krala karşı bir denge oluşturmuştur.  
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Üçüncü dönem ise ombudsmanın özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

daha çok vatandaşlar adına kamu otoritelerini kontrol eden bir mekanizma özelliği 

kazandığı bir dönemdir. Özellikle 1950’li yıllardan sonra tüm dünyaya yayılmaya 

başlamıştır. 

Metodolojik açıdan bu tezde yer verdiğimiz bir diğer kavram olan yerel 

yönetimleri Türkiye’deki ve uluslararası literatürdeki tanımlardan yola çıkılarak belli 

bir coğrafî sınırda hizmet veren, yerel ihtiyaçları karşılarken genel yararları göz 

önünde bulunduran, karar organları seçimle belirlenen, kararlarını merkezî yönetimin 

hiyerarşisi dışında alan, yaptığı tüm eylem ve işlemlerde merkezî yönetimin 

denetimine tabi olan, tüzel kişiliğe sahip idarî ve malî açıdan özerk yönetimler olarak 

tanımlayabiliriz. 

Yerel yönetim literatüründe yer bulan ve yerel yönetimleri önemli kılan yeni 

kamu yönetimi anlayışı ile öne çıkan küreselleşme-yerelleşme, hizmette yerellik, 

demokrasi, katılım ve yerel özerklik gibi kavramlar yerel halkın, yerel yönetimlerin 

ve şehirlerin önemini arttırmıştır. Bunun yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 

şehirleşme oranının hızlı yükselişi, gelişmiş ülkelerin şehirlerinin sunduğu hizmet 

yelpazesinin genişliği ve diğer imkânlar, şehirlere siyasî, ekonomik ve sosyal açıdan 

daha fazla önem verilmesine neden olmuştur. 

Bu nedenlerle merkezî yönetimler için oluşturulan ombudsmanların yanında 

yerel yönetim ombudsmanlarının oluşturulması konusu ombudsmanlık kurumunun 

benimsendiği tüm ülkelerde tartışma konusu olmuştur.  

Türkiye’de ise gerek idare - birey ilişkilerinden kaynaklanan şikâyetlere 

etkin ve hızlı çözümler getiren, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri inceleyen ve 

önerilerde bulunan, gerekse kamu yönetiminin yargısal denetiminde ortaya çıkan 

sorunların çözümlenmesinde yargı denetimini güçlendiren, onun önündeki engelleri 

ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir kurum olan ve birçok ülkede başarılı şekillerde 

uygulama alanı bulan ombudsmana ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç 1982 yılından 

itibaren resmî olarak vurgulanmaya başlamıştır. Nihayetinde 12.09.2010 tarihinde 

yapılan halkoylamasında kabul edilen anayasa değişikliği ile ombudsman kurumu 

anayasal zemine kavuşmuş oldu. Türkiye’de ombudsmanlık kurumuna son gelişme 
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ise 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 
235

 29.06.2012 tarihinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmesidir. 

Türkiye’de de ombudsmanlık kurumunun benimsendiği diğer ülkelerde 

olduğu gibi merkezî yönetim için oluşturulan ombudsmanların yanında yerel yönetim 

ombudsmanlarının oluşturulması konusu ciddi tartışmalara konu olmuştur. 

Söz konusu tartışmaların ilk gündeme geldiği Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda Türkiye’de yerel 

yönetimlerde ombudsmanlık sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı hususunun 

ortaya konması bu açıdan önemlidir. 

2003 yılında Mahallî İdareler Halk Denetçisi Kanun Tasarısı’nın 

hazırlanması ile yerel yönetimler ombudsmanlığı gündeme gelmiştir. Tasarının 

gerekçe kısmında; kamu yönetimi anlayışında denetime çok önem verildiği ve bu 

denetimin de daha çok doğrudan halk tarafından yapılmasına yönelik mekanizmalar 

ile sağlanabileceği vurgulanmaktaydı.  

Bu süreçten sonra Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanına ihtiyaç duyulup 

duyulmadığını ve yerel yönetim ombudsmanlığının uygulanması halinde sağlayacağı 

avantajları ortaya koymak gerekir.  Türkiye’de yerel yönetimlerin denetiminde gerek 

kanunlardan gerekse uygulamadan kaynaklanan bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu 

sorunlar ise yerel yönetimlerin siyasî denetiminde, kamuoyu denetiminde, yargı 

denetiminde ve idarî denetiminde karşı karşıya kalınan yansımaları ile ortaya 

çıkmaktadır. 

Yerel yönetimlerin siyasî olarak denetimi dolaylı bir denetim yoludur. 

Bunun yanında, yönetimin eylem ve işlemlerinden şikâyetçi olan ya da yönetimden 

istemde bulunan bir yurttaş için, iktidara mensup parlamenterler çoğu kez etkili, 

süratli ve kolay bir şikâyet merciidir. Bu yol, iktidar partisi üyelerine ulaşabilen ve 

toplumun çok ufak bir kesimini oluşturan yurttaşlar için açıktır. Bu açıdan 
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bakıldığında yurttaşlar arasında eşitsizliğe sebep olan bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenlerle yerel yönetimlerin siyasî denetimlerinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan 

sorunların çözümlenmesinde, yerel yönetim ombudsmanı doğrudan denetim etkisi ve 

mevcut denetim mekanizmalarına olası katkısı ile uygulama avantajı sağlar.  

Yerel yönetimlerin parlamento tarafından yapılan siyasî denetimi, denetimin 

dolaylı şekilde yapılması ve milletvekillerinin parti disiplini içinde hareket etmeleri 

nedeniyle etkin olamamaktadır. TBMM Dilekçe Komisyonu ve TBMM İnsan 

Hakları Komisyonu’na yapılan müracaatlar ve alınan sonuçlar ise sınırlı kalmaktadır. 

Siyasî denetimin sahip olduğu bu olumsuzluklar yerel yönetimlerin siyasî 

denetiminde yerel yönetim ombudsmanlığına ihtiyaç duyulduğunu destekleyici 

niteliktedir. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin kamuoyu denetiminin yönetim üzerinde etkin 

bir şekilde gerçekleşebilmesinde kamuoyunun iyi şekilde bilgilendirilmediği ve 

dolayısıyla denetimin doğru bir şekilde oluşmadığı ve yönlendirilmediği söylenebilir. 

Yerel yönetimlerde halkın yönetimin karar süreçlerine katılması ve halk denetiminin 

daha etkin olarak sağlanabilmesi için yapılan kanunî ve kurumsal düzenlemelere 

rağmen katılımın sınırlı ölçüde kaldığı bir gerçektir. 

Katılımın sınırlı olması bir yönüyle kamuoyu denetim araçlarından olan 

medyanın ilginç olaylarla ilgilenme eğiliminde olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, medya idarî hataları açığa çıkarmada gerekli bilgi birikimine sahip olmadığı 

için adil olmayan idarî işlemlerin toplumda gereken tepkiyi görecek yönde ortaya 

çıkması güçleşmektedir.  

Türkiye’de kamuoyunun oluşmasına ve yönetimin kamuoyunca denetiminin 

gerçekleşmesine yardımcı olan araçların doğru bilgilendirilmesine ve 

yönlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çerçevede bağımsız, tarafsız, bilgili ve işinde 

uzman, yöreyi bilen, yerel halk tarafından sevilen ve güvenilen bir kişiliğe ihtiyaç 

vardır. Bu özelliklere sahip bir yerel yönetim ombudsmanı kamuoyu denetimini etkin 

olarak gerçekleşmesinde katılımı arttırıcı etki yaptığı çalışmamızda vurgulanan bir 

husustur. 
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Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yargı denetiminin bütün 

üstünlüklerine rağmen bazı olumsuz yanları vardır. Bunlar; yavaş işleyen bir sürece 

sahip olması, fazla şekil şartlarına bağlı ve pahalı bir yol olması, idarî işlem ve 

eylemlerin hukuka uygunluğu ile sınırlı bir denetim şekli olması ve idarî işlem ve 

eylemlerin yerindeliği denetim dışında tutulması olarak sıralanabilir. Bu nedenle 

ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde, yargı denetimine alternatif bir mekanizma 

olarak değil, aksine, yargı denetimini güçlendiren, onun önündeki engelleri kaldıran 

bir yardımcı mekanizma olarak yerel yönetim ombudsmanlığı rol üstlenebilir.  

Ayrıca mahkemelerdeki davalarda bir kazanan bir de kaybeden vardır.  

Oysa ombudsmanlık sisteminde kaybeden olmaz, herkes kazanır. Bu sistem 

vatandaşlarımızın daha uzlaşmacı, müzakereye dayalı bir yöntemle uyuşmazlıklarını 

ve sıkıntılarını çözebilmelerini sağlar. Türkiye'nin gelişmişlik endeksi açısından bu 

katkı yadsınamaz. 

İdarî denetim ise astın üstüne bağımlı olduğu ve önemli kararların merkezî  

otorite tarafından alındığı bir sistemdir. Fakat bu sistemde meslek içi dayanışmanın 

bulunması bazı sakıncalar ve yetersizlikler getirmektedir. Bu yönüyle hiyerarşinin 

dışında bağımsız ve yerel yönetimler ile ilgili hizmetler konusunda bilgi sahibi olan 

yerel yönetim ombudsmanı bu alandaki ihtiyacı karşılayabilir. 

Yerel yönetim ombudsmanı, yerel yönetimlerin idarî denetiminde ortaya 

çıkan sorunların aşılması ve idarî denetimin daha etkili kullanılmasında da önemli 

roller üstlenebilir. Öncelikle, yönetim içinde gerçekleşen ve yönetimin kendi 

elemanlarınca yapılan iç denetimin, daha etkili olabilmesi ve astlarını koruma güdüsü 

ile hareket eden yöneticilerin baskı altında tutulabilmesini sağlar.  

Türkiye’de kamu yönetimi yıllardan beri süregelen kötü yönetim 

uygulamalarıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu husus ise kamuda sunulan 

hizmetlerin etkili, verimli ve ekonomik olmaması gibi nedenlerle vatandaşların 

beklentilerini karşılayamamasından ve kamuda çalışan personelin görevi sırasında 

sorumluluktan kaçması ve keyfi hareket etmesi ile yönetimde yozlaşma gibi olumsuz 

uygulamalardan kaynaklanmaktadır.  
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Aynı zamanda kamu hizmetlerinde aşırı şekilcilik, yönetimin bağlı olduğu 

hukuk sistemi, merkeziyetçilik anlayışı, şeffaf olmama ile halkla ilişkilerde 

yetersizlik gibi nedenlerle de kötü yönetim uygulamalarının ortaya çıktığı ileri 

sürülmektedir. 

Türkiye’de oluşturulacak bir yerel yönetim ombudsmanının, geniş 

araştırma, inceleme ve denetim yetkisi ile birlikte kendiliğinden harekete geçebilme 

yetkisiyle donatılması gerekir. Bu sayede yerel yönetim ombudsmanı yerel 

yönetimlerin yöneticilerinin ve personelinin halkın beklentileri doğrultusunda hizmet 

üretmek için daha dikkatli olmasını, hakkaniyete uygun hareket etmesini ve hesap 

verme sorumluluğu içinde davranmasını sağlayabilir. Bunun yanında kötü yönetim 

uygulamalarını ortadan kaldırmada ve iyi yönetim için gerekli koşulları sağlamada 

yerel yönetimlere ihtiyaç duydukları her türlü bilgi desteğini sunabilir ve doğru 

uygulamaların yerleşmesine zemin hazırlayabilir. 

 Yerel yönetimlerin denetiminde, kötü yönetimin önlenmesi ve yönetimin 

iyileştirilmesinde sağlayacağı avantajlar nedeniyle Türkiye’de yerel yönetim 

ombudsmanlığına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.  

Türkiye’de oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanı için ombudsmanlık 

kurumunun çeşitli ülke uygulamalarının ve bunun yanında Türkiye’deki yerel 

yönetimlerin kendine özgü yapı ve özelliklerinin de göz önüne alınması ile yerel 

yönetim ombudsmanının hangi statü ve özelliklere sahip olması gerektiği 

belirlenmelidir. Bunlar belirlenirken politik ve ideolojik yaklaşımlara kesinlikle fırsat 

verilmemelidir. 

Yerel yönetim ombudsmanının toplumda saygınlığı ve güvenilirliği ile 

tanınan bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle yerel yönetim 

ombudsmanlığının Türkiye’de kurulması ile birlikte bu kurumun başında yer alacak 

kişinin konumu, görevi, idarî bilgi ve tecrübesi de önem arz etmektedir. 

Bu tezde gerek Kamu Denetçiliği Kanunu’nda gerek Mahallî İdareler Halk 

Denetçisi Kanun Tasarısı’nda ombudsmanın niteliklerinin ne olduğuna dair bilgilere 

yer verilmiş ve bazı ülke uygulamaları incelenmiştir. 
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Bu bağlamda Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanı kurulması konusunda 

ilk akla gelen husus hangi düzeyde bir hukuksal düzenlemeyle kurulması 

gerektiğidir. Bilindiği üzere Türkiye’de ombudsmanlık kurumu 12 Eylül 2010 

referandumu ile anayasal bir statüye kavuşturulmuştur. Türkiye’de yetki ve görev 

alanı yerel yönetimler ve onların işlem ve eylemleri ile sınırlı bağımsız ve tarafsız bir 

yerel yönetim ombudsmanı yapısına; yeni anayasada yer verilmesi gerektiği 

söylenebilir. Bir diğer hususu ise yerel yönetim ombudsmanının seçimle mi yoksa 

atama ile mi göreve getirileceği ve kim tarafından seçileceği konusudur. 

Yerel halkın çıkarlarını savunacak olan yerel yönetim ombudsmanının 

parlamento tarafından seçilmesinden veya merkezî hükümet tarafından 

atanmasındansa halkın yönetim üzerindeki etkinliğini arttırabilmesi maksadı ile 

yerele en yakın temsilciler tarafından seçilmesi gerektiği söylenebilir. Bu bağlamda 

yerel yönetim ombudsmanı il genel meclisi veya belediye meclisleri tarafından 

seçilebilir. Bunun yanında her iki meclis tarafından da seçilebilir.  

Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanı için eğitim düzeyi olarak ise en az 

lisans mezunu olma şartı dışında herhangi bir şart aranmayabilir. Ancak hukuk veya 

yerel yönetim alanında kamu veya özel sektörde en az on yıl gibi belli bir süre 

tecrübe sahibi olması şart olarak konulabilir.  

Ayrıca yerel yönetim ombudsmanının bağımsızlığının ve tarafsızlığının 

sağlanabilmesi için, ombudsmanlık başvurusu sırasında herhangi bir siyasî partiye 

üye olunmaması şartı aranmalıdır. Bunun yanı sıra Bütün kamu görevlilerinde aranan 

koşullardan olan kamu haklarından yasaklı olmama şartı da aranmalıdır. Çünkü 

ombudsmanın kariyer kaygısı bulunmayan dürüst, olgun ve tam manasıyla bağımsız 

olması gerekir. 

Yerel yönetim ombudsmanının görev süresi ise bağımsızlığının pekişmesi 

amacı ile mahallî idarelerin görev süresinden fazla olacak şekilde belirlenebilir. 

Türkiye’de bilindiği üzere mahallî idareler seçimleri beş yılda bir yapılmaktadır. Bu 

çerçevede Türkiye’de oluşturulabilecek yerel yönetim ombudsmanı için altı yıllık bir 

görev süresi öngörülebilir. Yerel yönetim ombudsmanının görev süresi ise ülkelerin 
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genelinde dört yıl ve yedi yıl arasındadır. Mahallî İdareler Halk Denetçisi Kanun 

Tasarısı’nda da beş yıl olarak öngörülmüştü.  

Yerel yönetim ombudsmanının görevde kalma yaşına yönelik olarak 

İngiltere gibi bazı ülkelerde 65 yaş sınırı bulunmaktadır. Yaş sınırı bulunsun veya 

bulunmasın yerel halk görevini gereği gibi yerine getiremeyeceğine ve başarılı 

olamayacağına inandığı kişileri yerel yönetim ombudsmanı olarak seçmeyecektir. 

Yerel yönetim ombudsmanının tekrar göreve getirilebilmesine yönelik 

olarak başarılı ombudsmanların bilgi ve tecrübelerinden daha uzun süre yararlanmak 

amacı ile yerel yönetim ombudsmanının tekrar göreve getirilebilmesinin yolunun 

açık tutulmasının gerekliliği vurgulanabilir. Yerel yönetim ombudsmanının görevini 

bağımsız ve tarafsız olarak, baskı altında olmadan rahatlıkla yapabilmesi için görev 

süresi boyunca kendi isteği ve kanunî şartlar dışında görevinden hiçbir şekilde 

alınamamalıdır. 

Türkiye’de oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanının yetki alanı ise 

Mahallî İdareler Halk Denetçisi Kanun Tasarısı’nda da yer aldığı üzere mahallî 

idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu idareler tarafından kurulan birlik ve 

işletmeler (yerel yönetim şirketleri dâhil) olmalıdır. Bunun yanında parlamento 

ombudsmanının görev alanına giren ve parlamento ombudsmanı tarafından yapılan 

ön değerlendirmede konunun sadece yerel düzeyde sonuç doğurabilecek olduğuna 

karar verilmesi halinde bu konular da yetki yerel yönetim ombudsmanına 

devredilebilmelidir.  

Türkiye’de oluşturulacak yerel yönetim ombudsmanı vatandaşların 

sorunlarını kolaydan iletebilmesi için kendiliğinden ya da şikâyet üzerine harekete 

geçebilmelidir.  Ombudsman kendiliğinden ya da şikâyet üzerine harekete geçerken 

ortaya çıkan sorunları çözülmesi gereken zamanda çözümleyebilmesi için süreçte 

hiçbir ilave prosedüre takılmamalıdır. 

 Halkın yönetime katılabilmesi ve idareyi denetleyebilmesinin en kolay ve 

etkili yeri yerel yönetimlerdir. Bu nedenle Türkiye’de yetki ve görev alanı yerel 
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yönetimler ve onların işlem ve eylemleri ile sınırlı bağımsız ve tarafsız bir yerel 

yönetim ombudsmanı yapısının uygulanması gerekmektedir. 

Kanun yapıcılar Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanına ihtiyaç olup 

olmadığını ve oluşturulması halinde bu ihtiyaçları karşılamada sağlayacağı 

avantajların neler olabileceğini göz önüne almalıdırlar. Ayrıca yerel yönetim 

ombudsmanlığına ilişkin kanuni bir düzenleme yaparken ülke uygulamalarını 

incelemelidirler.   

Merkezî idare yerel yönetimlerin mâli denetimini Sayıştay aracılığı ile 

yapılmakta ancak Sayıştay yerindendik denetimi yapamamaktadır. Merkezî idare; 

Sayıştay aracılığı ile yapılamayan yerindendik denetiminin yerel düzeyde 

yapılabileceği ve bunun da vatandaş şikâyetleri çerçevesinde veya re’sen yerel 

yönetim ombudsmanları aracılığı ile ele alınması gerektiği yönünde düzenleme 

yapılması önerisinde bulunabilir. Bu sayede hem yerindenlik denetimi etkili bir 

şekilde gerçekleştirilmiş hem de yerellik ilkesi ihlal edilmemiş olur. 

Yerel yönetimler yerelleşme adına ombudsmanlık sisteminin yerel düzeyde 

kurulmasını savunmalıdırlar. Ayrıca yerel yönetimlerin vatandaş ile olan ihtilafları 

yerel yönetimler düzeyinde oluşturulacak bir ombudsmanlık sistemi ile daha hızlı bir 

şekilde çözüme kavuşturulabilecektir. Bu da yerel yönetimlerin kamu hizmetlerini 

daha hızlı bir şekilde vatandaşa sunabilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle yerel 

yönetimler ombudsmanlık sisteminin yerel düzeyde gerekliliğini vurgulamalıdırlar.  

Yerel yönetim ombudsmanlığı hakkında tez yazacak veya araştırma yapacak 

akademisyenler ombudsmanlığı yerel düzeyde uygulayan ülkelere çalışmalarında yer 

vermelidirler.  
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