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Giiniimiizde kamu biirokrasisi yonetilemez bir biiyukluge ulagmlgtlr. 
Dahs da kotusii bu buyume egilimi devam etmekte, bazen de qok yonlii ve 
h~zil  bir ivme kazanmaktadlr. Butun iilkeler, kamu burokrasisinin bu onle- 
nemez buyiimesine "dur" demek iqin bir qaba iqerisine girmiglerdir. Bu qaba 
sonucu, "Kamu Yonetiminin Kuqiiltulmesi" olarak ifade edilen goriigler or- 
taya qlkmlgtir. 

Kamu burokrasisinin bu denli biiyiimesi sonucu, sunulmasl gereken 
kamu hizmetleri ya hiq sunulamamakta, ya eksik sunulmakta, ya da kamuo- 
yunun beklentilerini tatmin edemeyecek bir biqimde kotii sunulmaktadlr. 
Bundan dolayl halkln gikayetleri giderek artmakta, qogu zaman bu gikayet- 
lerin giderilmesi bir yana, gikayet edecek bir yetkili makam bulmak dahi 
miimkun olmamaktadir. 

Kamu yonetiminde halkln arzu, istek ve egilimlerini dikkate alan, gi- 
kayetlerini dinleyen ve bu gikayetleri ciddiye alan ve ortadan kaldlran birim- 
lerin olugturulmas~ diigiincesinden hareket edilerek, geqmigten giinumuze 
~egitli yontemler geligtirilmigtir. Bu yontemlerden birisi de "Ombudsman" 
olarak ifade edilen ve giiqlendirilmig yetkilerle donatllmlg bir birimin olug- 
turularak, yonetimin halkla iligkilerini geligtirmek, hallun giiven ve destegi- 
ni saglamak, daha nitelikli ve halkln onceli&lerini dikkate alan daha katlllm- 
CI hizmet sunmak amaqlanmaktadlr. Boyle bir anlaylgln demokratik yone- 
tim anlaylginln zorunlu bir sonucu oldugu da dikkate allnacak olursa, giinu- 
muzde Ombudsman kurumunun neden bu kadar yayglnlagtlgl ve giderek de 
yayg~nlagmakta oldugu daha kolay anlagll~r. 

Ombudsman kurumunun bazl kaynaklarda 30 iilkede, bazl kaynaklar- 
da 61 ulkede, bazi kaynaklarda ise kent, bolge, eyalet ve ulke dahil83 yone- 
tim kademesinde uygulandig~ belirtilmektedir. ("1 Bazl iilkelerin anayasala- 

(*) Bu konuda bkz. ERYILMAZ, Bilal: "Kamu Burokrasisinin Denetlenmesinde 
Yeni Geliyneler", AID, C. 26, S.  4, Arallk 1993, s. 91; TAY$I, Ismet: "Ombudsman Kuru- 
mu ve Ulkemizde Uygulanabilirligi", Say~gtay Dergisi, Nisan-Haziran 1997, s. 106-109; 
PICKL, Victor J.: (Cev. Turgay Ergun) "Ombudsman ve Yonetimde Reform", AID, C. 19, 
S. 4, Aral~k 1986, s.41; M E a C ,  Ay~egul: "Ombudsman Soruyor", Milliyet Gazetesi, 9 $u- 
bat 1997, s. 12 



rinda Ombudsman kurumu olugturulmas~ hukmu yer almaslna kargllik, daha 
henuz bu kurumun olugturulmadigi, ancak gelecekte bu sayinln genigleye- 
rek artacagi belirtilmektedir. (I) 

Farkl~ adlar tagiyan Ombudsman kurumu, esas itibariyle yonetimin 
aksayan, iglemeyen ve kusurlu yanlarini gidermek, kamu biirokrasisini de- 
netlemek, kamuoyunun dikkatini kotii yonetime qekmek amaclni tagimas~ 
yaninda (*I, kigiye ve kiginin onuruna saygi insan haklarinln korunmasi, ka- 
mu yonetimine hallun katil~minin saglanmasi ve kamu yonetiminde bir "Ka- 
mu Hizmeti Ideolojisi" olugturmayi amaqlayan bir kurumdur. (3) Bu yiizden, 
son yillarda, sadece merkezi yonetimin denetlenmesi boyutunu agarak, yerel 
yonetimlerde de ombudsman denetiminin giderek onem kazandigi goriil- 
mektedir. (4) 

Biz bu galigmamizda Ombudsman kurumunu yonetimin halkla iligki- 
lerini geligtiren, halkln giiven ve desteginin saglanmasinda qok etkili ve ya- 
rarl~ bir kurum olarak goriiliip goriilemeyecegini tartlgacagiz. Konunun bir 
biitiinliik igerisinde sunulmasl bakimmdan, kisa olarak bu kurumun dogugu- 
nu, geligmesini, Ombudsman~ zorunlu kllan nedenleri, ozelliklerini ve bu 
kuruma yoneltilen elegtirileri ele alacag~z. Son olarak da, iilkemizde om- 
budsman kurulmas~n~n kamu yonetiminde halkla iligkilerin istenen diizeye 
ulagmasinda katkllarinin neler olabilecegini degerlendirecegiz. 

Ombudsman Kavramr 
Son yillarda bazi iilkelerde yonetimin denetlenmesi konusunda, yeni 

tiir denetleme biqimleri geligmigtir. Bu tiir denetlemede, denetleme organ1 
giiciinu parlamento desteginden almakta ve gorevini yonetsel biqimde yap- 
maktadir. Denetleme sonuqlari yargi denetlemesine benzemektedir. Bu de- 
netleme bi~imine ~skandinav ~ l k e l e r i  OMBUDSMAN, sosyalist iilkeler 
PROKURATURA, Fransizlar MEDIATEUR adini vermektedirler. 

Ozellikle denetim tiirleri ve teknikleriyle ilgili olarak "Amaqlara Gore 
Duzenlilik Denetimi" ve "Performans Denetimi" konusunda son ylllar,';1 

( I) BABUROGLU, Oguz ve H A T ~ P O ~ L U ,  Nevra: Ombudsman (Kamu Hake- 
mi) Kurumu incelemesi, T~JSIAD Yaylnl, istanbul 1997, s. 33 

(2) ERYILMAZ, Bilal: a.g.m, s. 91 ,TAYSi, ismet: a.g.m., s. 109 

(3) PICKL, Victor J.: a.g.m., s. 43 

(4) PUGH, S.I.: (Cev. Slrr~ Uyanlk) "Ingiliz Yerel Yonetimlerinde Ombudsman De- 
netimi", TID, S. 403, s. 208 

(5) TORTOP, Nuri, ISBIR, Eyiip ve AYKAC, Burhan: Yonetim Bilimi, Yarg~ Ya- 
y ~ n l a r ~ ,  Ankara, 1993, s. 179 



onemli geligmeler goriilmektedir. (6) Amaqlara Gore Diizenlilik Denetimi, 
Finansal Denetim, Mali Denetim, Uygunluk Denetimi, Klasik Denetim gibi 
alt denetim bi~imleri geklinde goriiliirken; Performans Denetimi, Verimli- 
l i  k, Etkinli k ve Tutumluluk kavramlarlnln bag harflerinden olugan "VET" 
denetimi olarak bilinmektedir. Ayrlca Performans Denetimine "1yi Yone- 
tim Denetimi" denildigini de gormekteyiz. (') 

"Ombudsman", 1sveqce eski bir sozciiktiir. Ombudsman terimi ~egitli 
biirokratik yapllarca kendi iglerine iligkin olarak yapllan iglemler hakklnda 
halkln yaklnmalarlnl gotiirdiigii ozel bir biiro ya da ozel bir memura anlat- 
maktadlr. Ombudsman halkln yaklnmalarlnl allr, onlarl aragtlrlr, aragtlrma 
bulgular~n~ yaklnan kigilere ve Grgiitlere bildirir. (8) 

Bir ombudsman biirosunun kurulmas~, yonetenlerle yonetilenler, 
devletle yurttag, kamu gorevlileriyle halk araslndaki iligkilerde yeni bir bo- 
liim aqar. Baglmslz bir ombudsmanln varllgl, yonetenlerin yonetilenlere 
karg~, adaletli, qabuk ve sayglll davranmasl, yiikiimliiliikleri hukuka uygun 
olarak yiiklemesi ve kamu gorevini diiriistliik ve etkililikle yiiriitmesi biqi- 
minde birtaklm yiikiimliiliikleri ve odevleri oldugunun yonetenlerce de ta- 
nlndlg~nln aqlk bir gostergesidirp) 

Dilimizde "Kamu Denetqisi", "Kamu Hakemi" olarak adlandlrllan 
ombudsman delege, temsilci, arabulucu ve koruyucu anlamlarlnl birlikte 
ifade etmektedir. Avrupa Konseyi 1stigari Assamblesinin 1975'te 457 say111 
tavsiye kararlnda ombudsman, iiye devletlere tavsiye edilmigtir. Ayrica Av- 
rupa Birligi de iiye iilkelerde ombudsman kurulmaslnl karara baglamlg- 
tlr.(l0) Buoiin diinyanln tanlnmlg iilkeleri Isveq Ombudsmanlnl, kendi iq 
biinyelerirh dzelliklerini de dikkate alarak, iilkelerinde uygulamaktadlrlar. 
Ombudsman, mir mode, fuzuli bir kurum degildir. Kamu idarelerini ve ku- 
rumlar~n~ denetleyen ombudsman, gordiigii hizmetle modern bir kurum ol- 
mugtur. Franslz Adalet Bakanl, Millet Meclisinde yaptlg~ konugmada bu ku- 

(6) Yolsuzlukla Mucadeleye Yardlmc~ Olmak Maksadlyla Alrnmas~ Gereken 
Tedbirlere 1liSkin 1nceleme Raporu: Cumhurbagkanl~gl Devlet Denetleme Kurulu Yayl- 
nl, Ankara, 1996, s. 139 

(7) Yolsuzlukla Mucadeleye ... : a.g.e., s. 141 

(8) SELCUK, Sami: "Yonetimde Yasalllk Ilkesi ve Bunun Saglanmas~", Danqtay 
Dergisi, Yll: 9, S. 32, Ankara, 1979, s. 65-67 

(9) PICKL, Victor J.: a.g.m., s.37 



rumu, "Hiqbir kargll~k beklemeden slrf goniilleri hog etmek iqin pragmatik 
olarak ve gekle bag11 olmaks~zln idare ile vatandag araslna giren gefaatqi" di- 
ye tan~rnlamlatlr. (I1) 

Ombudsman kurumunun amacl, yonetimin yasa dl91 davranlglarlna 
kargl, yurttaglar~ korumaktlr. Yetki a lan~ iilkeden iilkeye degigmekle birlik- 
te, ijzii itibariyle, yonetimin faaliyetlerini denetleyen bir kurumdur. (I2) 

Ombudsman'm Dogugu ve Geligimi 

Ombudsman Isveq'te kurulmug bir kurum olarak bilinmektedir. (I3) 
Ancak, bu kurumun Isveq Kral~ XII. Charles'ln 1709 ylllnda Rusya ile yaptl- 
$j~ savagta yenilmesi sonucu Osmanl~ Devletine slglnmas~ ve yaklag~k beg y11 
(1709-1714) iilkemizde kalmas~ esnaslnda, Osmanl~ idari kurumlarlnl ince- 
ledigi ve Kadll~k, Bagkadll~k, Divan-I Hiimayun ve $eyhiilislaml~k gibi ku- 
rumlardan etkilenerek, daha iilkesine donmeden 1713 ylllnda bir ferman ya- 
ylnlayarak, bir ombudsman biirosu olugturdugu pek qok kaynakta belirtil- 
mektedir.(14) 

Ombudsman, ilk gekliyle Isveq'in dlglnda hemen hemen hiq tanlnma- 
dan bir buquk aslr kadar igledikten sonra, 1919'da Finlandiya tarafindan 
adapte edildi. ilk ombudsman dalgas~ 1950-1%0 ylllar~ araslnda ~skandinav 
iilkelerine yayllmlgt~r. 1954 ylllnda Danimarka'da da bir ombudsman kurul- 
mas ,  qegitli iilkelerin hukuki ve siyasal edebiyatlar~nda, siyasal qevrelerin- 
de genig bir yanh  ve ilgi uyandlrmaslnln baglanglc~ olmugtur. 1957'de Bat1 . - - - - - 

Almanya'da 1959'da Norveq'te ve Quebec'te kuru~mugtur . (~~)  

1kinci ombudsman dalgas~, Commonwalth iilkelerinde yay~lmlgtlr. 
Yeni Zelanda (1962), lngilk Guyanas~ (1966), ingiltere (1967), Maurice 
Adas1 (1967), Alberta (1967), Y eni Brunswick (1969), Manitoba (1969), 

( I  I )  EROCLU, Hamza: 1dare Hukuku,Ankara, 1984, s. 334; SELCUK, Sami: 
a.g.m., s. 67 

(12) SELCUK, Sami: a.g.m., s.70 

(13) CHAPMAN, Brian: (Cev. Cahit Tutum) 1dare Meslegi, TODAIE Yay~nl, An- 
kara 1970, s. 236; BAYLAN, Omer: Vatanda~in Devlet Yonetimi Hakk~ndaki Sikayet- 
leri ve Tiirkiye 1$in Ombudsman Formiilii, iqi~leri Bakanl~g~ Yay~n~ ,  Ankara, 1978, s. 7 

(14) EL-WAHAB, Ibrahim: The Swedish Institution of Ombudsman, Stock- 
holm, 1979, Nakleden BABUROGLU, Oguz ve HAT~POGLU, Nevra: a.g.e., s. I I ; TAY- 
$1, isrnet:a.g.m., s. 108;ERYILMAZ, Bilal: a.g.m., s. 91-92; PICKL, Victor J.: a.g.m.,s. 39 



Y eni Ecosse (1 970), Kuzey Irlanda (1 970) birer ombudsmana sahip olmug- 
lardlr. Idari denetim sistemlerinin en etkilisine sahip olan bir iilkede boyle 
bir kuruma yer verilemeyecegi fikrinin kamuoyunda kabul edildigi Fran- 
sa'da da 1973 yilinda ombudsman "Mediateur" adiyla kuru~mugtur!~~) 

Ombudsman'~ Zorunlu Klan Nedenler 

Yargisal denetimin kotu tarafi, qagdag idarenin geligmesine ve degigi- 
me ugramaslna paralel bir geligme ve degigme gosterememig olmasidir. Bu 
nokta ozellikle uzmanlagmlg yargi yerlerinin bulunrnad~g~, idarenin deneti- 
mini adliye mahkemelerinin yaptlgl, eski usul hukumlerinin izlendigi, pek 
anlagilamayan kariglk kurallarln uygulandlgl Anglo Sakson ulkeleri ile idari 
rejime sahip olmaslna ragmen idarenin denetlenmesi gorevini bir tek kuru- 
mun omuzlar~na yukleyen bir turlu bolgesel idare mahkemelerini kurama- 
yan ulkeler iqin dogrudur. Yarglsal denetimi bir yerde son derece yavag igle- 
digi, davaci iqin son derece ylpratlcl oldugu bir gerqektir. Bunun yanlnda 
yargllama giderleri de oldukqa yuksek bir yekun tutmaktadir. Bagvurma 
ham,  karar ham,  nisbi harq, bilirkigi ucreti, avukatllk ucreti ve zaman kaybl 
... ~ s t e l i k  de davanin sonu karanliktlr, kazanacagl belli degildir. (I7) 

Bir qok alanlarda yonetsel sistem o kadar karmaglktlr ki, yalnlz halk 
iqin degil, onlar kadar memurlar iqin de yanlltic~ olmaktadir. Genelde soyle- 
nirse, yonetim birimleri yanllglarl onlemede qok iyidirler, onlar~n qogu kez 
iyi olmadlgi nokta kendilerini aqiklayamamalar~d~r. Biitun bu sorunlar ka- 
muoyu yonunden hiikumet yonetimine kargl olumsuz bir tutuma yonelmek- 
tedir. (I8) 

1darenin her alana el atmasl, mevzuat~n son derece karmapk bir ha1 al- 
masi, yarglsal denetim sistemlerinin kendi kendilerini yenilemeyip qlg gibi 
artan ig hacmi karg~s~nda iglemez hale gelmeleri, bir davay13-4 y11 sonra so- 
nuqland~rmak gibi anlamslz bir duruma dugmeleri sonucunda yeni bir kuru- 
ma ihtiyaq duyulmugtur. 

1darenin bunyesine kolayllkla girip nufuz edebilen, daha suratli, daha 
az gekilci, kargllikll iligkilerde onemli bir boglugu doldurabilecek, daha iyi 
bilgi sahibi olabilecek, keyfilikle mucadelede daha etken olabilecek bir ku- 
ruma duyulan ihtiyaq, ombudsman1 idarenin denetlenmesinde zorunlu ve 
yararll krlmlgtrr. (I9) 

(16) ORNEK, Acar: Kamu Yiinetimi, Istanbul, 1989, s. 250 
(17) OYTAN, Muammer: "Ombudsman Eli ile Idarenin Denetimi Konusunda KI- 

yaslamall Bir Inceleme", D a n ~ ~ t a y  Dergisi, Y I ~ :  5, S. 18-19, Ankara, 1975, s. 194, 
EROGLU, Hamza: a.g.e., s. 335 

(18)PICKL, Victor J.: a g e . ,  s. 42 
(19) EROGLU, Hamza: a g e . ,  s. 335 



Bir kamu kurumu olarak faaliyet gosteren ombudsman, Isveq kokenli 
olarak bazl ozellikler arzetmektedir. Bu ozellikler ombudsmana tanlnan yet- 
kileri de belirlemektedir. Ancak bu durum, ombudsmanln biitiin iilkeler iqin 
geqerli, degigmez ozellikler tagldlgl anlamlna gelmez. ~ l k e d e n  iilkeye bazl 
farkllllklar bulunulmasl kaqlnllmazdlr. Fakat, bu tiir farkll ozelliklerin bu- 
lunmasl, oz itibariyle ombudsman kurumunun niteligini degigtirecek bir bo- 
yutta olmadlgl gibi, qogunlukla ayrintlya yonelik ozelliklerdir. 

Ombudsman kurumu qogunlukla bir, bazen de birden qok kigiden ku- 
ruludur. Yetkisini genellikle Anayasadan, bazen de kendi kurulug yasalar~n- 
dan allr. Ulkenin en yiiksek otoritesi tarafindan seqilmesi ya da atanmas], te- 
me1 kuraldlr. Bu iilkelerin siyasal yapllarlna gore, qogunlukla yasama orga- 
nl, bazl iilkelerde ise Devlet Bagkanldlr. Ombudsman kurulug yasaslnda ya- 
zlll belli bir siire iqin atanlr ve bu sure dolmadan prensip olarak gorevden 
uzaklagtlr~lamaz. Bazl iilkelerde ikinci kez ombudsman olarak atanma ola- 
nag1 tanlnmamakta, boylece bu gorevin daha da tarafslz ve baglmslz olaca- 
glna inanllmaktadlr. Kamu denetqisi olarak ombudsman taraf tutmayan, ba- 
g~mslz bir kamu gorevlisidir. Hiqbir makam ombudsmana gorevi ile ilgili 
emir ve direktif veremez, yo1 gosteremez, O'nu yaptlgl iglerden dolay~ so- 
rumlu tutamaz. (20) 

Ombudsman, vatandagln idari eylem ve iglemler hakklndaki gikayet- 
lerini hiqbir formalite ya da gekil gartlna bag11 olmadan allr ve bunlarl yine 
hiqbir gekil gartlna bag11 kalmadan kovugturur. Pek qok ombudsman kurulu- 
gunda bir idari iglemin sorugturma konusu yapllabilmesi iqin vatandagln gi- 
kayetqi olmaslna da gerek yoktur. Kamu kuruluglarln~ denetleme yetkisine 
de sahiptir. Sorugturma slrasl~da gerekli gordiigii her tiirlii resmi belgeyi in- 
celeyebilir. 

Ombudsman konuyu inceler ve bulgularlnln ve varsa onerilerinin ne- 
lerden ibaret oldugunu taraflara bildirir. Bu oneriler iizerinde bir qoziim yolu 
bulunamazsa, konuyu daha yetkili makamlarla tartlglr ve yine sonu$ elde 
edemezse, bu takdirde yasama organ1 ve basln araclllglyla kamuoyunu dev- 
reye sokar, onerilerini halka aqlklar. (21) 

Isveq'te 4 tane parlamento ombudsmanl, 1 tane tiiketici ombudsmanl, 
1 tane egit firsatlar ombudsmanl, 1 tane etnik ayrlma kargl ombudsman, 1 ta- 
ne qocuk ombudsmanl ve 1 tane de basln ombudsmanl olmak iizere toplam 9 

(20) PAYASLIOGLU, Arif: "Yonetimde Davalarl Azaltma Yollarl", AID, C.2, S.3, 
Eylul 1969, s.7 

(21) CHAPMAN, Brian: a.g.e., s. 240, GWUBUYUK, Seref: idari  Yarg1,Anka- 
ra, 1977, s.6 



ombudsman bulunmaktadlr. Finlandiya'da 1 ombudsman ve 1 ombudsman 
yardlmc~sl olmak uzere iki ombudsman gorev yapmaktadir. Danimarka'da 1 
ombudsman seqilirken, Norveq'te 1 sivil, 1 de askeri ombudsman olmak uze- 
re iki ombudsman seqilmektedir. Yeni Zelanda'da uygulanan sistem Dani- 
marka ile aynl ozellikleri taglrken, Ingiltere'de uygulanan sistem qok farkli 
ozellikler taglmaktadlr. Bu iilkede parlamento ombudsmanlna bag11 olarak 
Ingiltere, iskoCya ve Galler i ~ i n  birer ombudsman, ayrlca bir de sagllk om- 
bu:Lmanl bulunmaktadlr. Ingiltere 3 bolgeye ayr~larak, her bolge iqin birer 
yerel yonetim ombudsmani gorevlendirilmektedir. Boylece yetkileri sadece 
yerel yonetimlerle ilgili belediye meclisi uyeleri tarafindan kendilerine ileti- 
len gikayetlere bakmakla yukumlu 3 yerel yonetim ombudsmani gorevlen- 
dirilmektedir. Her ne kadar bu 7 ombudsman parlamento ombudsmanlna 
bag11 olarak galigmakta iseler de, gorev yapan toplam 9 ombudsman bulun- 
maktadlr. Fransa'da "Mediateur" olarak adlandirllan ombudsman kurumu- 
nun tagldlgi ozellikler buyuk olqiide Ingiltere'deki ombudsman kurumuna 
benzemektedir. 0zellikle gikayetlerin dogrudan ombudsmana yapilamama- 
sl, gikayetlerin degerlendirilmesi ve ombudsmanln yetkileri balumindan bu- 
yuk benzerlikler bulunmaktadlr. ABD'de ise qok farkll bir uygulama biqimi 
bulunmaktadir. Sadece bazi eyaletlerde bulunan ombudsman kurumu, pek 
qok kentte mahalli duzeyde gikayetleri degerlendiren "Executive Ombuds- 
man" olarak ifade edilen yurutme ombudsman1 ve daha yaygln bir b i~ imde 
gorulen kent ombudsman1 uygulamasl gbriilmektedir!22) 

Ombudsman Kurumuna Yoneltilen Elegtiriler 
Cogu iilkede vatandaglar gikayetierini dogrudan dogruya ombudsma- 

na yapamadiklarl gibi, istedikleri her konuda veya kargilagt~klar~ her olum- 
suz durum karglslnda ve yonetimin her kotii uygulamaslyla ilgili konularda- 
ki gikayetlerini ombudsmana bildirme haklarl yoktur. Sikayetlerin bu gekil- 
de dolay11 hale getirilmesi ve konu itibariyle sln~rlandir~lmasl ombudsman 
kurumunun elegtirilmesine neden olmaktad~r!~~) Ayrica ombudsmanln 
dogrudan bir yaptirlm guciinun bulunmamas~ da bagka bir elegtiri konusu 
olarak ortaya q~kmak tad i r . (~~)  

Bu yuzden ombudsman kurumuna yapilan gikayetlerde giderek bir 
azalma goriilmektedir. 0rnegin niifusu 3.5 milyon olan Yeni Zelanda'da 

(22) B A B U R O ~ L U ,  Oguz ve HATIPO~LU,  Nevra: a.g.e., s.37-55 

(23) HAZELL, Robert: "Freedom of Information: The Implications for the Om- 
budsman", Public Administration, Vol. 75, Summer 1995, p. 264 

(24) PUGH, S.I.: a.g.m., s.209 





man) sisteminin Tiirkiye'de kurulmasl saglanacaktlr" (29)denilerek, Yedinci 
Beg Yllllk Kalklnma Plan1 doneminde ombudsman kurumunun kurulacagl 
kesin bir dille ifade edilmektedir. 

Devlet Denetleme Kurulu taraflndan yay~nlanan bir raporda ise, "Bir- 
qok bat1 iilkesinde omekleri bulunan Kamu Denetqiligi (ombudsman) miies- 
sesesinin ulkemizde de kurulmasl iqin yasal olanaklar aragtlrilmali; trafik, 
halk sagligl ve qevre sorunlarlnda fahri halk denet~iliginden de yararlanil- 
m a l i d ~ r " ( ~ ~ )  denilmektedir. Ancak, iilkemizde Anayasa degigikligi yapll- 
maksizin yasa qlkarllmasi yoluyla ombudsman kurumunun kurulup kurula- 
mayacagl ayrl bir tartigma konusu yapllabilir. Bu rapordaki ifadelerden 
Anayasa degigikligi yapllmakslzln yasa c;lkar~lmasl yoluyla ombudsman 
kurumunun kurulabilecegi ifade ediliyor ise de boyle bir yaklagiml kabul et- 
mek miimkiin degildir. Ciinku, eger ombudsman kurumu Devlet Denetleme 
Kurulunun kaldlrllmasi yoluyla kurulacaksa, bu durumda Anayasa degigik- 
ligi yapllmasl zaten zorunludur. Devlet Denetleme Kurulu diginda yasal bir 
diizenleme yapilmasl yoluyla ombudsman kurulacaksa, bu durumdaki yetki 
ve sorumluluk alanlarl buyuk bir olqude Devlet Denetleme Kurulu ile qatlga- 
caktlr. Kaldl ki, Anayasal bir dayanaktan yoksun ve kendisinden pek qok gey 
beklenen ombudsman kurumunun kurulug yasaslnln her an degigtirilebile- 
cegi endigesi bu kurumdan beklenenleri boga pkarabilir. Boyle bir guven- 
sizligin olugmasl ise ombudsman kurumunun olu dogmas1 anlamlna gelece- 
ginden toplumda yonetimin denetlenmesi konusunda biiyiik ijlqiide bir ha- 
yal k~rlkliglna yo1 aqacaktlr. 

Ombudsman ve Halkla lliSkiler 
Ombudsman kurumu, yonetimin halkla iligkilerinin geligtirilmesin- 

de, yonetimle ilgili olarak halka guven verilmesinde ve halkln desteginin 
saglanmaslnda biiyiik onem tagimaktadir. Halk~n gikayetlerinin, gikayete 
neden olan kuruluglar tarafindan degil de o kuruluglari denetleme ve gikaye- 
te neden olan uygulamalari duzeltme yetkisine sahip, politize olmamlg bir 
kurum tarafindan incelenmesi, ombudsman kurumunun kurulmas~n~ gerek- 
tiren nedenlerin baglnda gelmektedir. Bu durum ise, yonetimin uygulamala- 
rlnda daha dikkatii, daha duzenli, halka onem veren, halkin istek, arzu ve 
egilimlerini gozeten "Halk Odakll" hizmet sunmaslna vesile olmaktadir. 
Butun bu duyarliliklara ve gosterilen ozene ragmen, yine de bazl yanlig uy- 
gulamalar olursa veya halkln gikayetine neden olacak baz~  yanl~gllklar yap]- 
I~rsa, bunlarln da ombudsmana iletilmesi yoluyla duzeltilmesi, vatandaglara 
butun kuruluglarin yetki ve sorumluluklarin~n bilinci iqerisinde daha etkili, 

(29) Yedinci Be? Ylll~k Kalklnma Plan1,DPT Yaylnl, Ankara, 1995, s. 119 

(30) Yolsuzlukla Miicadeleye ... : a.g.e., s. 210 



daha verimli ve daha nitelikli hizmet sunmalar~nl saglayacaktar. Boyle bir 
sonucun elde edilmesi veya en azlndan bunun amaqlanmlg olmas~, yonetim 
ile halk araslnda karglllkl~ guven ve anlaylga dayall bir ortamln dogmaslna 
yo1 agacaktlr. Zaten halkla iligkilerin amacl da yonetimi halkin isteklerine 
duyarll hale getirmek ve yonetime kargl hallun guven ve destegini saglamak- 
tlr. 

Bu nedenle ombudsman kurumunun yonetimin halkla iligkilerinin ge- 
ligtirilmesinde onemli katkllarl olacak bir yapllanma oldugu gorulmektedir. 
Bu itibarla ulkemizde de ombudsman kurumunun olugturulmas~ halkla ilig- 
kilerin istenen duzeye ulagmasl baklmlndan yararll sonuqlar verebilecek bir 
uygulama biqimi olacagl soylenebilir. 

Dunyanln pek gok ulkesinde uygulanan ve genellikle olumlu sonuqlar 
allndlgl gozlemlenen ombudsman kurumu uzun ylllardan beri tartlgllmaslna 
karg~l~k ,  ulkemizde henuz kurulamamlgt~r. Ozellikle Turk Kamu Yoneti- 
minde son ylllarda onemli boyutlara ulagan halk~n yonetimden gi kayetleri , 
giderek halkln yonetime karg~ guveninin tamamiyle ortadan kalkrnaslna ula- 
gacak bir egilim gostermektedir. 

Yonetimin genellikle kendisinin neden oldugu gikayetlere duyarslz 
kalmasl, yargl denetiminin geg ve gug iglemesi, diger denetim yollarlnln ig- 
letilmesinin mumkun olmamas~ veya etkisiz olmasi yonetimin etkili ve so- 
nug verici bir bigimde denetlenmesi konusunu kamuoyunun ilgi odagl hali- 
ne getirmigtir. Kamu yonetiminin bagarlll olmasl, uzun vadede hallun guven 
ve desteginin saglanabildigi olqude miimkundur. Halkln guven ve destegi- 
nin saglanamamasl, siyasal alanda istikrarslzllga yo1 agarken, yonetsel an- 
lamda da halkln guven duygusunu kaybetmesine ve yonetime kary tepkiiere 
yo1 aqmaktadlr. Boyle bir sonwun dogmas] yonetimin halktan kopuk, hal- 
k ~ n  beklentilerine yanlt vermekten uzak uygulamalar yapmasma, gogunluk- 
la da bagarlslz olmaslna neden olmaktad~r. 

Gunumuzde, "Halk Odakll" kamu hizmeti sunma anlay~glnl benimse- 
yen kuruluglar~n bagaril~ olmalarl artlk mumkun degildir. Bu itibarla halkln 
sesine kulaglnl tlkayan, halkln arzu, istek ve egilimlerini dikkate almayan 
yonetimler siyasal alanda oy kaybederken, burokraside de bagarlslzllga 
mahkum olmaktad~rlar. 0zellikle demokratik ulkelerde zaten bu tur uygula- 
malarln demokratik yonetimle bagdagmamasl yanlnda, halkln odedigi ver- 
gilerden saglanan kamu kaynaklar~n~n, halkln beklentileri do~rultusunda 
degil de, yoneticilerin kendi istekleri dogrultusunda harcanmasl kabul e L e -  
bilir bir uygulama degildir. 

Bazl elegtirilerine ragmen ulkemizde de, Anayasal bir dayanagi bulu- 
nan, yetki gorev ve sorumluluk alanlar~ iyi belirlenmig bir ombudsman kuru- 
munun kurulmas~ kaglnllmaz hale gelmigtir. Kurulacak ombudsman kuru- 



munun yetki alanln~n dar tutulmamasl; ozellikle de son y~llarda onemli o l ~ u -  
de tartlgma ve 2ikayet konusu haline gelen mahalli idareleri kapsamas~ ge- 
rekmektedir. 

Daha once de belirtildigi gibi, ombudsman kurumu, belki denetimle 
ilgili butiin sorunlar~ gozemeyecektir. Ancak, en azlndan caydlrlc~ bir rol oy- 
namasl yanlnda halk~n gikayetlerinin ciddi ve tarafs~z bir bigimde degerlen- 
dirilecegi bir kurum olarak var olacaktlr. Somut sonuglar~ beklenen duzeyde 
ol~ilasa bile, yonetimi halka karg~ daha duyarl~ hizmet sunmaya zorlayacak- 
tlr. Bu da toplumda psikolojik bir rahatlamaya neden olacak ve halkla iligki- 
lerin geligmesine ka tk~ saglayacakt~r. 
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