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KAMU DENETÇİLİĞİ: 

TÜRKİYE UYGULAMALARI VE DÜNYA ÖRNEKLERİ 

 

02.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen “Kamu Denetçiliği: Türkiye Uygulamaları ve 

Dünya Örnekleri” konferansının metnidir. 

Konuşmacılar: 

Prof. Dr. Nami Çağan; Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

Turgut Candan; Danıştay Eski Başsavcısı  

Şevket Apalak; Anayasa Mahkemesi Eski Üyesi  

 

Prof. Dr. Nami Çağan: Ombudsmanlık; idarenin her türlü eylem ve işlem denetime 

tabidir. Bu denetim yargısal denetimin yanı sıra yerindelik denetimi biçiminde de 

ortaya çıkıyor. İdarenin iç denetimi, siyasal denetim, kamuoyu denetimi bu denetim 

biçimlerinin bir uygulama biçimine burada ana hatlarıyla göreceğiz. İdare, kamu 

hizmetlerini yerine getirirken bireylerin hak ve özgürlük alanlarına müdahale eder. 

Kamu Denetçiliği, Ombudsmanlık; o müdahalenin insan haklarına uygun olmasını ve 

kamuoyu denetiminde gerçekleştirmek üzere bir işleve sahiptir.  

Ombudsmanlık, ilk kez İsveç’te 19. yüzyılın başında ortaya çıkmıştır ve 20. yüzyılda 

çeşitli ülkelere yaygınlaşmıştır. Yaklaşık 100’e yakın ülkede bugün bu konum var, 

ülkemizde de son 10 yıl içinde bu konuda gelişmeleri görüyoruz. Çeşitli ülkelerde 

değişik isimlerle büyük bir kısmında işte Halkın Avukatı deniyor, bir kısmında 

Arabulucu deniyor, bir kısmında Hak Savunucusu deniyor.  

Önemli olan nokta tarafsız olma ve bağımsız olma koşulu kimden idareden öncelikle 

ve önemli ölçüde yasamadan da bağımsız olması gerekiyor. Ama tabii seçimi ya da 

görevden alınması yasama organı tarafından gerçekleşiyor. Ama 2006 yılında ilk kez 

yasa çıktı, 5548 Sayılı Yasa. Fakat 2008’de iptal edildi. İptal edilirken gerekçe Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin baş denetçi ve denetçileri seçmesinin anayasada 

düzenlenmediği konusuna dayanıyordu. Aynı şekilde uzman ve uzman 

yardımcılarının asli ve sürekli görevleri yerine getiren kamu görevlileri olması 

gerektiği gerekçesine dayanıyordu. Daha sonra 2010 yılında anayasanın gerekçe 

hakkını düzenleyen 74. Maddesinde değişiklik yapılarak anayasal temel sağlanmış 

oldu. Her ne kadar yasama organı seçse ya da görevden alınmasını düzenlese de 

yinede yasama organından da bağımsızlık önem taşıyan bir nokta.   

Turgut Candan: Ben sizlere Ombudsmanın tarihsel gelişimini, yapısını, işleyişini, 

yetkisini ve etkisini anlatacağım.  
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Ombudsman, idari yargı sistemine sahip olmayan ülkelerde insan hak ve 

özgürlüklerinin korunmasında çok önemli bir araç, vasıta olarak görülüyor. İdari yargı 

sistemine sahip ülkelerde ise insanların haklarını rahat etmesi için, uzun yargı 

sürecine gitmeden haklarını bulabilmesi ve böylece de idari yargının iş yükünün 

azaltılması için çözüm olarak kabul edildi.  

Hepiniz lisedeki tarih derslerinden hatırlarsınız, Demirbaş Şarl ismini; bu kişi İsveç 

Kralının gerçekte 12. Şarl. Bu kral 18. yüzyıl başlarında Ruslarla yapmış olduğu bir 

savaşta yenilmiş esir olmamak içinde 1.500 askeriyle birlikte Osmanlı himayesine 

sığınır ve yaklaşık 13 yıl kadar uzunca bir süre Osmanlı’nın himayesinde onun 

konuğu olarak kalır. Bu yüzden de uzun konukluluğuna atfen kendisine Osmanlı’nın 

demirbaşına kayıtlı anlamında Demirbaş Şarl denir.  

Bu kral, Osmanlı topraklarında konuk olduğu dönemde bir taraftan ülkesini uzaktan 

yönetirken öte yandan da Osmanlı devlet ve idare yapısını inceler. Tabii o zamanlar 

şimdiki gibi iletişim araçları yok; telefon, internet, görüntülü internet vs yok. Yani ne 

kadar uzaktan yönetmeye çalışsa da ülkesinde onun yokluğunda birtakım karışıklıklar 

çıkar. İsveç idaresinin kötü yönetiminde şikâyetler başlar. Bunun üzerine Osmanlı 

topraklarındayken kendisine Majestelerinin Yüksek Ombudsmanı adıyla bir temsilci 

tayin eder, yıl 1713. Bu temsilci, işte görevlisi İsveç’te kamu düzeni yeniden 

oluşturmak aynı zamanda da İsveç idaresinin kötü yönetiminden şikâyetleri dinlemek, 

onlara çözüm getirmek, temsilcinin görevi bu.  

Söylenti odur ki, Demirbaş Şarl bu müesseseyi kurarken Osmanlı’nın Kazaskerlik 

müessesinden esinlenmiş,   etkilenmiş, bu müesseseden.  

Bu kral maceralı bir yolculuktan sonra ülkesine dönüyor, 12 yıl bir misafirlikten sonra. 

1718’de de bir kale kuşatması sırasında henüz daha 36 yaşındayken ölüyor. Öyle 

sanıyorum ki o tarihte daha sonraki yüzyıllarda çok sayıda ülkede uygulama yerini 

bulan Ombudsmanlık kurumunu dünyaya kazandırdığının farkında değildi. 

Ölümünden aşağı yukarı 200 yıl sonra yaygınlaşıyor.  

Yine Ombudsmanlık müessesinin kurulduğu tarihten bir yüzyıl sonra İsveç’te bir 

anayasa değişikliği yapılıyor, o tarihte de kral III. Gustav; ılımlı bir kral, demokratik bir 

yapısı var. Bazı yetkilerini parlamentoya devrediyor. Parlamentonun yine 

hükümetinde onayını almak suretiyle parlamento tarafından denetlenmesi konusunda 

düzenlemeler yapılıyor anayasada, yani bir demokratik geçiş söz konusu. Yine 

anayasada bu parlamentonun hükümeti denetim araçları olmak üzere atama yetkisi 

kendisine ait olmak üzere Ombudsmanlığın seçim yetkisini parlamentoya devrediyor. 

Bundan böyle artık Majestelerinin Yüksek Ombudsmanı değil, Parlamentonun 

Ombudsmanı diye adı oluyor, müessese.  

1810 yılında da parlamento ilk Ombudsmanını seçiyor, kendi Ombudsmanını. Seçilen 

Ombudsman hukuk bilgisiyle ve dürüstlüğüyle tanınan birisi, böylece Ombudsmana 

hukuk bilgisine sahipliği ve dürüstlüğü konusunda bir gelenek başlatılmış oluyor. Bu 

gelişme kuşkusuz biraz öncede söylediğim gibi İsveç’te parlamenter rejimin 
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gelişmeye başlamasıyla paralel, daha sonraki yüzyıllar gösteriyor ki Ombudsmanın 

büyük hedefi ve başarısı o ülkedeki parlamentonun etkinliğinin parlamenter sistemin 

gelişmişliğine bağlı; yani parlamento ne kadar etkiliyse ve parlamenter sistem ne 

kadar gelişmişse Ombudsmanda o ülkede o derece başarılı görevler yapabiliyor.  

“Ombudsman” sözcüğü İsveç’çe de “Şikâyetçilerin Sözcüsü” anlamına geliyor. 

Şikâyetleri kabul eden ve onları temsil eden kişi anlamına geliyor. Gerçekte de 

Kertçeden geldiği, Kertçede Delege, Yetkili ya da Büyükelçi, Elçi anlamına gelen 

Ambassador sözcüğünden biliyorsunuz Fransızcada, İngilizcede Ambassador 

Büyükelçi sözcüğünden geldiği söyleniyor, Kertçeden. Gerçekten de parlamento 

hükümet ve ona bağlı idareyi denetlemesi bakımından da parlamentonun gerçek bir 

temsilcisi niteliğinde insan hak ve özgürlüklerinin koruyucusu olur.  

Bireyin, güçlü iradesi karşısında korunması düşüncesi gerçekte ilk kez Ombudsman 

da başlamış değil, yani İsveç’te doğmuş değil çok eski yıllara giden bir düşünce bu. 

Eski Roma’da ve daha da öncesinde Eski Yunan’da bireyin, vatandaşların, insanların 

güçlü idareye karşı korunması düşüncesi var. O dönemin Ombudsmanı Ticari hayatta 

vergi alanına müdahale ediyor. O arada doğan bu uyuşmazlıklara aracılık yoluyla 

çözümlüyor.   

İsveç Ombudsmanı, parlamentonun Ombudsmanı olduğu tarihten bir yüzyıl sonra 

başka ülkeler tarafından da kabul görmeye başlıyor. Yani 200 yıllık bir dönemi İsveç 

sınırları içerisinde geçirdikten sonra dünyaya yayılmaya başlıyor. Ombudsmanı kendi 

ülkesine kabul eden ilk ülkede İsveç’in komşusu olan yine bir İskandinav ülkesi olan 

Finlandiya 1919. Finlandiya ilk kez İsveç dışında Ombudsmanı kendi ülkesine, kendi 

sistemine kabul ediyor. Daha sonra 1920’de yeni kurulan Sovyetler Birliği’nin Lenin’in 

Stalin’e yazdığı bir mektupla eski Çarlık Savcısını Ombudsman haline getirdiği 

Sovyet Ombudsman niteliğini kazandırdığı görülüyor. Bu durum daha sonra demir 

perde ülkelerinde ufak farlılıklarla aynen kabul ediliyor.  

Batı dünyasına Ombudsmanın yaygınlaşmaya başlaması, 1950’lerde oluyor, yine ilk 

ülke bir Batı ülkesi olan Danimarka 1955’te Ombudsman sistemini dâhil oluyor. 

1961’de Norveç ve aynı yıl bu sefer dünyanın bir başka çok uzak bir yanında Güney 

Kutbuna yakın yerde Yeni Zelanda Ombudsman sistemine dâhil ediyor. 1967’de de 

Büyük Britanya yani İngiltere’de Birleşik Krallıkta Ombudsman oluşturuluyor.  

Burada dikkati çeken şu; bu ülkelerin hiçbirinde idari yargı sistemi yok, yargı birliği var 

ve idarenin denetimi de bireylerle aynı hukuka tabi olması bakımından adli yargı 

yerlerinde yapılıyor. Etkili bir idari yargı denetimi olmadığı için Ombudsmanlık 

sistemini bu ülkelerde kabul ediliyor.  

Çok ilginçtir ki, 1973 yılında idari yargının beşiği olan Fransa’da Ombudsmanı kendi 

sistemine kabul etti ve bundan sonrada yaygınlaşıyor, Ombudsman. Örnek verilirse, 

Kanada, Tanzanya, İsrail, Portekiz, İspanya, Hollanda gibi ülkelerde Ombudsmanlık 

müessesi kabul görüyor, uygulamaya konuluyor. Bunların bir kısmında da idari yargı 

sistemi var, idari yargı teşkilatı var. Farklı adlarla kabul görüyor, örneğin İngiltere’de 
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İngiliz Ombudsmanı için Parlamento Yüksek Komiseri deniliyor. Fransa’da, İspanya   

yani Halkın Savunucusu ya da Halk Avukatı olarak da çevirebiliriz. Yani bu unvandan 

esinlenerek La Défenseur Des Droits yani Halkın Savunucusu unvanıyla alınıyor. 

Almanya’da ise durum biraz farklı, Almanya’da halen bir sivil Ombudsman yok, Silahlı 

Kuvvetleri denetleyen bir Ombudsman var; onun dışında bir Ombudsmanlık 

müessesi yok.   

Ombudsman zamanla öylesine yaygınlaşıyor ki, uluslararası bir kuruluş olan 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ombudsmanlığı oluşturuluyor. Diyeceksiniz ki hani 

Birleşmiş Milletlerde Ombudsmanlığın ne işi var, çünkü Birleşmiş Milletler zaten 

yeryüzünde düzeni ve huzuru sağlamak, insan haklarını korumak için var olan bir 

birlik. Ama on binlerce personeli var. Sonuçta Birleşmiş Milletler Teşkilatını 

yönetende insanlar hatalar yapabiliyorlar. O personelin dünyaya her yerine yayılmış 

olan Birleşmiş Milletler personelinin idareden şikâyetleri var, onları dinlemek üzere ve 

çözüm bulmak üzere Birleşmiş Milletler Teşkilatında da Ombudsman oluşturuluyor. 

Öyle ki, bu Ombudsman dalgasının bu derece yaygınlaşmasını bir İsveç devlet 

adamı Ombudsmaniac olarak ifade ediyor. Yani Ombudsman Manyaklığı filan 

anlamına geliyor. Bir devlet adamı bu yaygınlaşmayı bu sözcükle ifade ediyor.  

Sonunda biliyorsunuz, bizde de 2000’li yılların başlarında bir Kamu Elçiliği Kurumu 

adı altında kurumsal müessesine yer verildi. Ancak anayasal dayanağı olmadığı için 

Anayasa Mahkemesince kanunla iptal üzerine 12 Eylül 2010 tarihinli referandumla 

kabul edilen 5482 Sayılı Yasayla Anayasanın 74. Maddesine ki dilekçe hakkıyla ilgili 

biliyorsunuz. Eklenen bu kararla Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması kararlaştırıldı. 

24.06.2012 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 6328 Sayılı Kanunla da bu kurum 

kurulmuş oldu. 29 Mart 2013 tarihinden itibaren de şikâyetleri kabul eder hale geldi.  

Şimdi Ombudsmanın parlamento adına denetim yaptığını söylemiştik. Dolayısıyla 

seçimi de genel kabul gören uygulanmaya üzere yeryüzünde parlamento tarafından 

yapılıyor. Parlamento seçiyor, bu yüzden de zaten Parlamentonun Ombudsmanı diye 

söz ediliyor. Seçilme için gerekli olan oy sayısı nitelikli çoğunluk gene istisnaları var 

tabii bu istisnalarından bir tanesi de bizim uygulamamız avukat arkadaşım onu 

mutlaka söyleyecek.  

İspanya Ombudsmanından bir örnek vereyim. Orada 5’te 4 çoğunluk, parlamentonun 

mevcudunun üye tam sayısının 5’te 4’ü oranda bir oy alması seçimle oluyor ve 

sonuna kadar 5’te 4 oran uygulanıyor. Bunun nedeni şu; böylece seçilen 

Ombudsman iktidar Ombudsmanı olmuyor, parlamentoda çoğunluğu olan partinin 

Ombudsmanı olmuyor. Muhalefetle yapılan anlaşmayla seçilen tarafsız Ombudsman 

oluyor.  

Hatta yine İspanya’dan örnek olarak vereyim. 2009’da orada bulunduğum zaman o 

tarihteki Ombudsman iki dönemdir seçilen bir avukattı ve zamanında Franka 

Rejimine karşı gerile olarak savaşmış bir komünistti. Oysa iktidardaki parti bir sağ 
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partiydi. Buna rağmen iki dönem üst üste seçilebiliyordu, yani tarafsız kaldığını 

kanıtladığı için 5’te 4 oyu alarak iki dönem seçilebilen biriydi. 

Fransa’dan bir bahsedeyim, biraz. Fransa’da 1973’te idari yargı sistemi olmasına ve 

üstelikte Danıştay’ı yeryüzünde ilk kuran ülke olmasına karşın 1973’te Médiateur 

adıyla Ombudsmanı sistemlerine kabul ettiler. O tarihte anayasal dayanağı 

olmamasına rağmen Médiateur adıyla Arabulucu veya Aracı olarak çevirebileceğimiz 

Médiateur unvanıyla Ombudsman müessesi Fransa’da kabul edildi ve çok uzun 

sürede 2011 yılına kadarda başarılı görev yaptı. 2008 yılında bir anayasa 

değişikliğiyle anayasal dayanağa kazandırıldı. 2011 yılında da Médiateur Kurumu 

kaldırıldı, yerine La Défensuer Des Droits yani Hakların Savunucusu unvanıyla yeni 

bir oluşum ortaya çıktı.  

La Défensuer Des Droits yani Hakların Savunucusunun seçimini parlamento 

yapmıyor. Yalnızca parlamentonun komisyonları ki orada senatoda var; millet meclisi 

ve senatonun komisyonlarının önerisi alınıyor. O öneri üzerine bakanlar kurulu bir 

karar alıyor. O bakanlar kuruluna dayanarak da Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor, 

Ombudsman Fransa’da.  

Ombudsmanın hukuk bilgisini kanıtlamış, dürüstlüğüyle tanınan kişi olması bir 

gelenek haline geldiğini söylemiştim. Ama hukukçu olması şart değil, hukuk bilgisi 

olması yeterli hukukçu olması hâkim ya da savcılık görevlerinde bulunuyor olması 

şart değil, Ombudsman olabilmek için. Hatta milletvekili ya da asker veya büyük 

yüksek bürokrat olması da gerekmiyor. Bu nitelikleri kanıtlanmış herkes Ombudsman 

olarak seçilebiliyor, genel uygulama bu şekilde.  

Görev süresi bir zaman dilimiyle sınırlı bir mandası var, yine genel uygulama bunun 4 

yıl olduğunu gösteriyor. Ama 4 ya da 6 yıl olabiliyor. Yeniden seçilmeleri mümkün 

istisnaları var, Fransa’da örneğin yeniden bir kereye mahsus olarak seçilebiliyor ve 6 

yıllık bir süre. Seçimini parlamento yapmış olmasına karşın Ombudsman 

parlamentodan tamamen bağımsız ya da kendisini atayan merciden tamamen 

bağımsız. Kendisini seçen ya da atamasını yapan merci Ombudsmanın görevi 

sırasında emir ya da talimat veremediği gibi herhangi kişi ya da kuruluşlarda talimat 

almıyor, tamamen bağımsız olarak yürütüyor. Ancak görevlerini yapılış biçiminden, 

yürütümünden dolayı parlamentoya karşı bir yıllık raporla hesap veriyordu. Görevden 

alınma adına yine belli bir süreye tabi ve parlamento tarafından oluyor.  

Ombudsmanın denetim yetki alanına her şeyden önce idare giriyordu; merkezi idare, 

taşra teşkilatı, yerel idareler, işte kamu hizmeti gören özel ya da tüzel kişiler, devlet 

teşekkülleri öncelikle Ombudsmanın denetimine tabi kuruluşlar. Bunun dışında silahlı 

kuvvetler Ombudsman denetimine tabii hatta yargı bazı ülkelerde Ombudsmanın 

denetimine tabi. Yalnız yerel idarelerin Ombudsman tarafından denetlenmesi 

konusunda bazı ülkelerde itirazlar söz konusu olmuş ve uzunca bir sürede yerel 

idarenin Ombudsman tarafından denetlenmesi kabul görmemiş.  
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Sebebi de şu; Ombudsmanın denetiminin ya da idaresinin yerel idarenin özerkliğine 

halel getireceği düşüncesi, düzenlerinin ihlal edileceği korkusu; yerel idarelerin 

uzunca bir süre Ombudsman tarafından denetlenmesine engel olmuş. Örneğin 

İsveç’teki Ombudsman biliyorsunuz, parlamento Ombudsmanlığı ilk seçildiği 1810 

yılında yaklaşık 150 yıl sonra ancak yerel idarenin Ombudsman tarafından 

denetlenebilir hale geldiğini görüyoruz.  

Ombudsmana başvuru genelde tabii idarenin işleyişinde hak ve özgürlüklerinin ihlal 

edildiğinden söz eden bireyler tarafından oluyor. Ancak bu şart değil, idarenin hukuk 

dışılığını ya da kötü işleyişini gören herhangi birisi Ombudsmana durumu 

bildirebiliyor. Hatta Ombudsman basın yoluyla bilgilenebiliyor ya da başka şekillerde 

bilgilenerek de harekete geçebiliyor veya kendisi yıllık programlarını yapıyor. Bu yıllık 

programlar dâhilinde bazı idarelere özellikle cezaevlerinde, tutuklu evlerinde, 

hastanelere, bakım evlerine, kamu hizmetinin nasıl işlendiği, iyi işlenip işlenmediğini 

denetlemek amacıyla ani teftişler yapıp bunları tespit edebiliyor.  

Genel olarak Ombudsmana doğrudan başvuru söz konusu, yani siz elinize dilekçenizi 

alın veya dilekçeye de gerek yok sözlü başvurular mümkün; hani gidip oradan 

Ombudsmana şikâyetinizi söyleyebiliyorsunuz. Ama bazı ülkelerde parlamenterler 

Ombudsmanları kendilerine rakip olarak gördükleri için doğrudan Ombudsmana 

başvuruyu kabul etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki önce bir milletvekiline 

başvurulsun, milletvekili gerekli görürse şikâyetini Ombudsmana iletsin. Örneğin 

İngiltere ve Fransa’da bunun böyle kişiler Ombudsmana değil, bulundukları yörenin 

milletvekili veya varsa senatörüne önce başvuruyorlar. Milletvekili veya senato 

Kendisine başvurulan milletvekili ya da senatör eğer şikâyeti Ombudsmana iletilmesi 

gerektirecek nitelikleri görüyorsa Ombudsmana iletiyor. Ombudsman yaptığı 

inceleme sonucundaki cevabı milletvekili alıyor ve şikâyetçiye milletvekili vasıtasıyla 

yani kendisi ulaştırıyor.  

Ombudsmana başvurabilmek için bir menfaat koşulu söz konusu değil, yargının 

aksine. Dava açarken idari yargıda bir menfaatin olması gerekiyor. Ama 

Ombudsmana başvurabilmek için bir menfaat şart değil, herhangi biriside 

başvurabiliyor.  

Ombudsman özellikle nüfusu kalabalık ülkelerde giderek iş yükünün artması sonucu 

bazı tedbirler şikâyeti eleyecek bazı önlemler alma yoluna da gidildiği görülüyor. 

Örneğin idariye öncelik başvuru koşulu getiriliyor veya bazı konularda kişisel menfaat 

şartı aranıyor.  

Ombudsman, idare eylem ve işlemlerini öncelikle hukuka uygunluğu açısından 

denetliyor, tıpkı yargı organları gibi. Ancak yargı organlarından farklı olarak yerindelik 

denetimi de yapılıyor. Biliyorsunuz, yerindelik denetimi yargı organlar için yasak. 

Daha da ötesi yargı organlarından iş günü içinde götürülemeyecek bazı şikâyetleri de 

Ombudsman tarafından incelenebiliyor. İdarenin tutum ve davranışlarını da inceliyor. 

Örneğin diyelim ki bir kamu kurumunda işiniz var, gittiniz memur dedi ki bugün çok 

işim var yarın gel dedi. Ertesi gün gittiniz, yine aynı şeyi söyledi. Bu böyle sürdü veya 
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size çok kötü bir muamelede bulundu, bunu da Ombudsmana götürebiliyorsunuz. 

Diyorsunuz ki falanca memur bana kötü muamelede bulundu veya işimi sürünceme 

de bıraktı. Ben işimi halledemedim, diye şikâyette bulunabiliyorsunuz. Ombudsman 

bunu inceleyebiliyor.  

Denetimi sırasında ilgili kamu görevlilerini ve ilgili herkesi dinleye de biliyor. Hatta 

telefonla nüfusu kalabalık olmayan ülkelerde telefonla dâhil bilgi alabiliyor. Yerinde 

inceleme yapıyor, ani teftişler yapabiliyor, keşifler yapabiliyor. İdarenin dosyalarına ve 

gizli bilgilerine ulaşabiliyor. Bazı ülkelerde yargı organından veya Danıştay’dan, 

Sayıştay’dan inceleme yapmasını isteyebiliyor. Hatta kimi ülkelerde buda tabii önemli 

bir yetki, kusurlu gördüğü kamu görevlisini kusurun derecesine göre disiplin kuruluna 

veya mahkemeye sevk edebiliyor. Hatta İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde bunu 

yargıçlar içinde yapabilir. Yani yargıcı da disiplin kuruluna veya mahkeme önüne 

sevk edebilirler.  

Başvuru ücretsiz, herhangi bir ücret alınmıyor. İncelemenin de bir usulü yok, yani 

Ombudsman bir usule tabi olmayabiliyor. Sonuca ulaşması için hangi yöntemi 

izlemesini uygun görüyorsa o yöntemi izliyor.  

Ombudsmanın en büyük özelliği ve aynı zamanda zaafı; idareyi bağlayıcı karar 

alamaması; yargı organlarından farkı bu. Yargı organları biliyorsunuz, karar alıyorlar 

o kararı da idare uymak zorunda bizim anayasamızın 138. Maddesi bu konuda amir. 

Ama Ombudsman böyle bir karar alamıyor. Ne yapıyor; önerilerde bulunuyor, 

Ombudsmanın bütün işlevi önerilerde bulunmak. Mesela diyor ki, ben gittim gördüm 

şu tutum ve davranışın doğru değil, bunu değiştir diyor veya bu konuda şöyle bir 

işlem yapman gerekirdi, yapmamışsın bunu yap gibi. İşte idarenin bir işleminden 

şikâyet ediliyorsa o işlemde gerçekten hukuka aykırılık olduğunu tespit ettiyse bu 

işlemini kaldır ya da yerine yenisini yap diyebiliyor. Bir zarar söz konusuysa, bir Zaralı 

davranış söz konusuysa o miktarını tespit edip şu kadar zararı şikâyetçiye öde 

diyebiliyor.  

Bunun dışında ne yapıyor? Tabii kendisine öneride bulunulan iradenin bulunmasına 

hiçbir yasa hükmü yok. Ama çok etkili bir silahı var, Ombudsmanın. Parlamentoya 

yıllık raporlar veriyor ve diyor ki bu raporlarında işte ben yıl içerisinde şu şu işlemleri 

kabul ettim. Bunları gittim, araştırdım ve şunları tespit ettim. İdarelere söyledim; şu 

idare uydu, bu idare uymadı şeklinde yıllık raporlar veriyor. Dahası bazı önemli 

konularda, örneğin ayrımcılık konusunda veya çocuk haklarıyla ilgili olarak çok 

önemli konularda yıllık rapor dışında muhtelif raporlarda verebiliyor, parlamentoya. 

Meclis genel kurulunda, komisyonlarda bu raporlar tartışılıyor. İşte bunun etkisi 

nereden gelir, şuradan gelir; demokratik ülkelerde idareciler kendi adlarının 

parlamentonun genel kurulunda söz edilmesinden, eleştirilmekten hoşlanmıyorlar. 

Onun içinde olabildiğince Ombudsmanın raporuna girmemeye bakıyorlar; bunun 

çaresi de Ombudsman önerilerini zamanında ve önerildiği şekilde yerine getirme. 

Parlamentoda tabii bunun eleştirilmesi onların gelecekleri için çok da iyi olmuyor. 

Ombudsman tüm etkinliğiyle buradan geliyor.  
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İşte sözünü ettiğim gibi Ombudsman müessesinin birtakım avantajları var; insan hak 

ve özgürlüklerin korunması konusunda. Ancak dezavantajları da var, şöyle bir 

değerlendirme yaparsak; işte ücretsiz ve bedava olması, oysa yargı yerlerinin çok 

zaman kişilerin hak arama özgürlüklerini engelleyebilecek boyutlarda masrafı 

gerektirmesi. Ama Ombudsmana hiçbir ödeme yapmadan başvurup hakkınızı elde 

edebilecek olmanız bir avantaj, insan hak ve özgürlüklerinin korunması yönünden. 

Ayrıca formalitesinin olmaması da başvuru da bir önemli konu, çünkü yargı 

geleneğinde insanlar başvururken bazı uyuşmayan hak sebebiyle hak kayıplarına 

neden olabiliyorlar. İşte yalnızca hukuki denetim yapmıyorlar, biraz önce söylediğim 

gibi yerindelik denetimi yapıyorlar. Daha da öteye geçip tutum ve davranışları da 

denetleyebiliyorlar.  

Bu avantajlarına karşın dezavantajı idareyi bağlayıcı karar alamamasıdır. Dahası 

nüfusu kalabalık ülkelerde işte Türkiye’de o ülkelerden bir tanesi kimi zaman etkili 

olamayabiliyorlar, iş çokluğu sebebiyle. Bu dezavantajlar yüzünden de idari yargı 

sistemine sahip olmayan yalnızca Ombudsman yoluyla idaresini denetleyen ülkeler 

bunların başında da İsveç var. Giderek idari yapı teşkilatını ülkelerinde kurmaya 

başlıyorlar, bugün İsveç’te 1980’den bu tarafa İdari Mahkemesi var.  

Buna karşılık avantajlarını da göz önünde tutan idari yargı sistemine sahip ülkeler, 

idari yargı teşkilatının yanında Ombudsmana yer vererek uyuşmazlıkların yargıya 

gelmeden hallini ve böylece de yargı organlarının özellikle idari yargının iş yükünün 

azalmasını sağlamayı amaçlıyor.  

Sonuç olarak şunu söyleyeyim; Ombudsman, insan hak ve özgürlüklerinin 

korunmasında yetkili olabiliyor; ancak bu yetkisi ülkenin parlamentosunun gücüne 

bağlı, o ülkedeki parlamenter sistemin yerleşikliğine, gelişmişliğine bağlı. 

Parlamentosu etkili olmayan ya da yeterince gelişmemiş olan ülkelerde ise idarenin 

takdirine bağlı, bizim ülkemizde nasıl olacak onu hep birlikte göreceğiz.  

Şevket Apalak:  

Anayasanın 74. Maddesinde 2010 yılında yapılan değişiklikle söylendiği gibi dilekçe 

hakkı başlığı değiştirildi. Başlığı önce dilekçe hakkı, bilgi edinme ve kamu denetçisine 

başvurma diye yapıldı ve kamu denetçiliğiyle ilgili ilkeler getirildi. Şu anda 6328 Sayılı 

Yasayla bu Kamu Denetçiliği Kurumu 29 Mart 2013 tarihi itibaren çalışmaya, 

işlemeye başladı.  

İlk çıkartılan 2006 Sayılı Yasa sözü edildiği gibi Anayasa Mahkemesinde iptal edildi. 

Yalnız bu kamu denetçiliği hukukçu olduğumuz için değil, vatandaş olduğumuz için 

bizi ilgilendiriyor. Bunu herkesin annemiz, babamız, akrabamız hiçbir kimse hukukçu 

olmayan kimseler bile kamu denetçiliğinin artık başladığını ve bize sınırsız bir olanak 

açtığımızı bilmemiz gerekiyor. İlk yasa Anayasa Mahkemesinde benimde 

bulunduğum kurulda iptal edildi.  
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Sayın Dekan söyledi, gerekçenin birini ve hukukçu olarak şunu öğrenmemiz lazım, iki 

tane yerin görevi anayasada yazılır, başka yerde kanunlara atıf yapılmaz. Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin ve Anayasa Mahkemesinin. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

görevleri arasında böyle bir kural yoktu, o zaman Anayasa Mahkemesi bir bu nedenle 

iptal etti. Ama tek bu neden değildi, bir nedeni de; kamu tüzel kişiliği ancak idare 

yapısı içinde kurulur diyordu, Anayasanın 123. Maddesine göre. Anayasa Mahkemesi 

bu iki gerekçelerle iptal etti. Bu iptal kararından sonra 2010 yılında referanduma 

sunulan anayasa değişikliğiyle Anayasanın 74. Maddesinde söylediğim değişiklik 

yapıldı. Anayasa Mahkemesi, bu maddeyi hukuka, hukuk devletine uygun buldu, 

oybirliğiyle reddedildi, bu madde ve bugün uygulanan yasa yürürlüğe girdi. Bu 

yasayla ilgili de Anayasa Mahkemesine iptal başvurusu yapıldı. Yalnız bu 

reddediliyor, şu anda karara yayımlanmadı. Bunu bir dış bilgi olarak edindim.  

Kamu Denetçiliği Kurumu 29 Mart 2013’de başladı diyoruz. Kamu Denetçiliği 

Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı ve Kamu Baş Denetçisi Meclis Genel 

Kurulunda seçiliyor. Kamu denetçileri ise Dilekçe ve İnsan Hakları Komisyonunun 

oluşturduğu karma komisyonda seçiliyor.  

Sizler için ilginç bir şey, yeni bir görev alanı Kamu Denetçiliği Uzmanlığı diye. Yani bir 

hukukçu olarak veya hatta hukukçu dışında okulları kapsıyor. Ama bir görevi alanı da 

Kamu Denetçiliği Uzmanlığı çıktı ve şu anda tabii atamalar yapıldı. Sınavları 

yapılacaktır.  

Şikâyet edilecek idareler var, İşte bunlar merkez yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri, sosyal güvenlik kurumları, yerel yönetimler, kanunla kurulan fonlar, kamı 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve ilginç bir şey var, bunların arasında; 

kamunun ortak, sürekli ve kamusal bir ihtiyacını karşılayan ve idari düzenlemeyle 

denetim ve gözetleme altında kamu hizmeti yürütülen özel hukuk tüzel kişileri 

bunlarında işlemleri denetleniyor. Neyi denetliyorsunuz? İdarenin bir işlemi oldu, sizle 

ilgili mutsuz oldunuz. Sınıfta başarısız oldunuz, öğrencilikle ilişiğiniz kesildi. Her türlü 

idari işlem diyor. Her türlü idari işlem dediği için her işlemi kamu denetçisine götürme 

olasılığınız var; idarenin eylemleri, işlemleri, tutum ve davranışları. Tutum ve 

davranışları ilginç bir şey idari işlemi, eylemi biliyoruz; idarenin kamu gücüne 

dayanarak tek yanlı olarak sergilediği idari açıklamaları.  

Tutum ve davranışlar ne? Tutum ve davranışlar idari işlem ve eylemden sürebilir. 

Ama idari işlem ve eylem oluşmadan da anlatıldığı gibi idarenin kötü davranışları her 

şey tutum ve davranışlar artık kamu denetçisine onları da götürebileceksiniz.  

Ama bazı konularda başvuru yapamıyorsunuz. İdari yargılamanın, idari hukukundan 

koşut birtakım konular buraya bunlarla başvuramazsın demişler. Cumhurbaşkanının 

tek başına yaptığı işlemler, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı 

yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askeri 

niteliklerini, faaliyetlerini de konu yapamıyoruz. Bunun dışındaki idari işlem, eylem, 

tutum, davranış; size birisi kötü davrandı, hemen kamu denetçiliğine. Kolay birde 

ücreti de yok, bir dilekçe veriyorsunuz. Dilekçe okunaklı olsun diyorlar, okunur 
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anlaşılır olsun. Bunu da kolay yapmışlar, hemen çıktı formlar var. Formları 

dolduruyorsunuz, kamu denetçiliğine başvuruyorsunuz. Kamu denetçiliği formları ben 

biraz uygulamaya yönelik yapayım. Hemen onların internet sitesindeki mevzuattan 

yönetmeliğe girdiğiniz anda formlarda çıkıyor.  

Bu kurumun görev alanı dışındaki konuları söyledim, birde kurum bazı konuları 

inceleyemiyor. Bunlar yargı yönünden görülmekte olan veya yargı yerinde karara 

bağlanmış konuları incelemem diyor. Sebepleri ve konusu ve tarafları aynı olan ve 

daha önceden sonuçlandırılan konuları da incelemem diyor. Belli bir konuyu 

içermeyenleri de incelemem diyor. Hakkında bunlarda inceleme yapamam diyor.  

Peki, kim başvuracak buna? Gerçek kişiler bizler, özel hukuk tüzel kişileri. Burada bir 

soru var; acaba kamu tüzel kişileri başvurabilecekler mi? Kamu tüzel kişiliği 

biliyorsunuz, merkezi idare yönünden bir devlet tüzel kişiliği var, başka bir yerin tüzel 

kişiliği yok. Bunun dışında kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşlarının, üniversitelerin bunların tüzel kişilikleri var. Merkezi 

idare belki kamu denetçiliğine başvuramaz, ama benim kanım yerel yönetimlerin ve 

kamu kurumlarının da kamu denetçiliğine başvuracağı şeklinde. İlk soruyu aşmış 

oluyorum, bugünkü bizdeki kamu denetçiliği konusunda. Özel hukuk tüzel kişileri 

yanında kamu tüzel kişiliği de başvuru da bulunabilecek mi?  

Yasada olmamasına karşın yönetmelik bir kural getirmiş, menfaati ihlal edinenler 

tarafından başvuruda bulunacaklar diyor. Yani idari yargılama usulündeki iptal 

davasında nasıl idari işlemden menfaati ihlal edilen açıyor da burada da menfaat 

ihlali koşulunu getirmiş. Ama bizim yasalarımız yapısal bir özelliği vardır; önce kuralı 

koyar, sonra ancak der. 

Buda bir ancak demiş, kuralı koyduktan sonra. Diyor ki, burada İnsan Hakları, Temel 

Hak ve Özgürlükler, Kadın Hakları pozitif ayrımcılık var, Çocuk Hakları ve kamuyu 

ilgilendiren genel konularda menfaat ihlali aranmayacaktır diyor. Menfaat ihlalini 

sınırlandırıyor. Menfaat İhlali koşuluyla denetçiliği başvuruyu sınırlandırırım derken 

bu sefer ona bir soluk aldırıyor ve belki de genişletiliyor. Dileriz ki, Kamu Baş 

Denetçilerinin yorumu bu yerde gelişmelidir.   

Başvuru nasıl olacak? Başvurunun bir yöntemi olacak diyor. Başvuru dili Türkçe 

olacak. Ama yönetmelikte demişler ki eğer kendi dilinde, başka bir dilde durumu daha 

iyi anlatacaksa böyle de olabilir. O zaman ikinci soruyu açıyorum; olmayan bir sistem 

buraya acaba bir çevirmenlik, çeviri sistemi getirilecek ve gene bunun içindeki soruda 

bir cümle daha geliyor, aklıma. Oda şu; acaba sonuçtaki kararları da kararlara birde 

çevirisi eklenecek mi? Madem başvuru veriliyor, iki sorumda Ombudsmanda bu.  

Neden sorular soruyorum, çünkü daha hiçbir kararı yok, yani benim ulaşabildiğim bir 

karar yok. Bunu belki ileride bu konuyu daha geniş bir şekilde konuştuğumuz zaman 

bu sorulara yanıtlar verebileceğiz.  
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Başvuru kuruma verebiliyorsunuz. Kurumun şu andaki bende yerini bilmiyorum, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde olmalı, yeri. Valilik ve kaymakamlıklara 

verebiliyorsunuz. Bürolar açacaklar, o bürolara verebiliyorsunuz ve sizlerin bildiği çok 

güzel kullandığınız faksla, elektronik postayla da bunları gönderebiliyorsunuz.  

Sözlü yapılan başvuruları da kabul ediyor. Varsa formun doldurulmasına elemanları 

yardımcı oluyor, demek ki o ancak kurumda ve büroda. Çok kolay sözlü olarak 

gideceğim, ben bugün beni buraya getiren belediye otobüsü beni duraktan almadı. 

Tutun bunu gidin sözlü formu dolduracaklar. Çünkü şikâyetler ücretsiz, şikâyetlerden 

hiçbir ücret alınmaması denetimde yoğunluk ve etkinliğe neden olurken dayanaksız  

başvuru eğilimlerini de güçlendirecektir diyorum. Yargıdaki işlerin azalmasında 

görülebilecek süzgeç işlevi ise ayrı bir olumluluk olarak burada değinilmelidir.  

Dilekçelerin içeriği; dilekçelerin içeriği formlar var, formları doldurursunuz. Formları 

doldurmazsam yasaya bakarız, nasıl yazılacağımızı burada gerçek kişilerce 

yapılacak olan dilekçelerin içeriği, tüzel kişilerin yapacağı dilekçelerin içeriği ayrı ayrı 

konular düzenlenmiş.  

Birde vekille başvurma mümkün. Hemen soru soruyorum, idari yargılamadan. Avukat 

olmayan vekil dava açabilir mi? Biz avukat olmayan vekilin dava açmasına idari yargı 

denetleme veriyoruz, bizzat veya avukatla açmak için. Hukuk mahkemeleri kanunu 

da avukata yollamalar yapıyor, oda vekaletsiz avukat vekaletnamesini düzenliyor, 

vekalet üstlenmesini. Ama burada avukat aranmıyor. Vekil diyor, umumi vekil ücretsiz 

oluşunun doğal bir sonucu belki de; belki de etkin bir sistemin kurulması bir 

çocuğuna, oğluna, yakınına verdiği umumi vekaletnameyle de başvurular yapılsın 

düşünülmüş olabilir. Ama bu konunun eleştirileceğini ve bir soru olarak gündeme 

getirileceğini düşünmekteyim.  

Okunaklı ve anlaşılır bir dille yazılacak demiştim. Ama derdinizi iyi anlatacaksınız. 

Derdi iyi anlatmak yani kamu denetçisi derdi dinleyen, derdi çözümünü arayan biri.  

Süleyman Nasip’in sözleri, Şerif İçli’nin Hicaz Şarkısında derdi konu almış. Derdimi 

ummana döktüm. Asumana inledim. Yarene, ayane de hali durumumu söyledim. 

Aşina yok, derdime. Ben söyledim, ben dinledim. İnşallah ben söyleyip, ben 

dinlemekle kalmayarak bu dertleri daha okunaklı yazma olanağına sahip olursunuz.  

Dilekçe bulunacak şeylerde idarenin cevabının tarihini demişler. Cevabının tarihi 

önemli değil, cevabın tarihinin bildirildiği tarih. Bu cevap ne, cevaba biraz sonra 

bakacağız. Yalnız bu okunaklı ve derdi güzel anlatsın, yalnızca kamu denetçisine 

başvuruların derdi değil; Orhan Veli’nin de derdi. 

Orhan Veli diyor ki; bilemem ki nasıl anlatsam, nasıl nasıl size derdimi. O bile nasıl 

anlatacağını derdini bulamamış, biz derdi nasıl anlatacağımızı artık kendimiz 

sorunumuzu yaşayarak çıkartacağız. Bu derdimizi güzel bir şekilde anlatacağız.  

Başvuru süresi öngörülmüş. Başvuru süresi, kural olarak 6 ay yani şu idari işlemi 

öğrendiniz; sizi üzen, sizi dert sahibi yapan idari işlemi, eylemi, tutumu, davranışı 
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öğrendiniz. 6 ay içinde kamu denetçisine başvuracaksınız. Ama olmaz diyor, 6 ay 

içinde başvurman. Önce diyor, sen 2577 Sayılı Yasadaki idari başvuru yollarını tüket. 

Ne bunlar; idari işlemin yapılması, değiştirilmesi, kaldırılması idari eylemden ötürü 

zararın karşılanması yolundaki başvuruları tam yap, başvuruya karşı cevap verilsin. 

O bildirilince sen gel bize başvur. 60 gün içinde cevap verilmezse başvurunuza, bu 

ret sayılır. Ondan sonrada 6 ay içinde gel diyor.  

Burada dikkat edilecek, bir konu. Eğer ileride dava açmayı düşünüyorsanız, dava 

açma gündemde dursun diyorsanız. Başvurulara dikkat edeceksiniz. Çok karmaşık, 

okudukça insanı sıkan bir sistemi var. İşlemden sonra idareye başvuruyorsunuz. 11. 

Madde kapsamında örnekliyorum. 10. Gün başvurdunuz, 10 günlük dava süresi gitti. 

Kaldı, 50 gün. Cevap verildi, 60 gün içinde size güzel veya 60 günün sonunda 50 gün 

içinde dava açacaktınız. Eğer bu 50 günlük zaman dilimi içinde kamu denetçisine 

başvurursanız dava açma süreniz yaşayacak, yoksa yaşamayacak. 10. Günde oraya 

başvurdunuz, kamu denetçisine. 6 ayda sonuçlandıramadı veya sonuçlandırdı, 

bildirdi bu kez 40 günlük dava süreniz kaldı. Çünkü iki defa duruyor, dava süresi. 

Karışık bir sistemi dikkatli bir şekilde açacaksınız, yani zamana yaymamak lazım. 

Dava açmayacağım. Dava açmayacaksanız, 6 aylık bir zaman diliminiz var.  

Şikâyeti cazip kılan bir şey var; hani engellere kolaylık gösterecek, oda güzel. Daha 

birde güzel bir şey var; kimse duymasın istiyorsunuz, şikâyetinizi. Sonra kararlar 

yayınlanacak, yayınlanmasın istiyorsunuz. Ne için derdi oldu, bunun. İnsan bazı 

dertlerini insan bilinmesini istemez. Gizli tutulabiliyor, başvurular. Eğer isterseniz, 

başvurunuzu gizli de tutacaklar.  

Şikâyetler yaptınız, kuruma. Önce bir ön inceleme yapıyorlar. Ön inceleme konuları; 

işte usulüne uygun mu, süresinde mi, menfaati ihlali var mı gibi konulara bakıyor. 

Gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gerekse Anayasa Mahkemesinin bireysel 

başvurusundaki kavrama kabul edilebilirlik ve fevzen incelenebilirlik kararı veriliyor, 

uygun görülürse. İncelenemezlik kararı verilirse güzel hemen dava süresi başlıyor; 

incelenebilirlik bu bakımdan önemli. İncelenemezlik, başvuruda bir şey denirse 

hemen dava açma süresi başlıyor.  

Ön incelemeyi de aştınız; kamu baş denetçisi var, en son o sonuçlandıracak. İsterse 

kendi de yapabilir. Kamu baş denetçisi adli yargıdan yetişme ağır ceza mahkemesi 

Yargıtay üyeliği yapmış bir eski emekli bir yargıç. Kamu denetçileri içinde de bir 

Yargıtay üyesi var. Bunlar kamu baş denetçisi, denetçilerin hazırladığı denetçilerde 

uzmanlardan yararlanacak, çalışma gruplarından yararlanacak, bilirkişiden 

yararlanacak geçiyorum. Tanıktan yararlanacak Anayasa Mahkemesi olarak ilgililerini 

dinleyebilecek, Anayasa Mahkemesi gibi. Anayasa Mahkemesi de dinleyemez şeyi 

var, denetçiler bir karar diyor ona da. Bir görüş hazırlayacaklar, kamu baş denetçisine 

sunacaklar. Kamu Baş Denetçisi bu sefer ya reddedecek yahut da tavsiye kararı 

verecek.  

Vurgulandığı gibi daha öncede kamu denetçisine hep başvuruluyor, dava süresi 

duruyor. Ama yargı işlemeye devam ediyor, çünkü yürütmeyi durdurma gibi bir sistem 
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yok. Karar uygulamaya devam ediyor ve sonuçta verilen karar tavsiye kararıdır. 

Şimdi tavsiye kararı içinde bir şey dikkatimi çekiyor. Adalet Müfettişliği yaptım, ben 4 

yıl. İlk önce müfettiş olduğum zaman hâkim ve savcılara öneriler listesi hazırlıyorduk. 

Adı Tavsiyeler Listesi oldu, sonra.  

Şimdi burada da yasada öneri derken ve bir yerde çözüm diye geçerken kararlar, 

öneri derken yönetmelikte Tavsiye Kararı olmuş. Yani birdeki birlik ve öneri 

sözcüğünün daha kapsamlı olduğunu düşünüp bu konuda sorularımın arasına almış 

oluyorum.  

Tavsiye Kararı ne yapıyor? İdare hatalı davrandın, zararını tazmin et diyor. İdari 

işlemini kaldır diyor. Mevzuat değişikliği yap diyor. Uygulamanın düzeltilmesini yap 

diyor. Uzlaşmaya git, tedbir al diyor. Böyle kararlar veriyor. Ret kararı var, sorunu 

yok. Dava süresini başlatacak, sizin için.      

Karar verilmesine yer olmadığı kararı var; bu şikâyetçinin vazgeçmesi, ölmesi, tüzel 

kişiliğinin son bulması, şikâyetin idarice yerine getirilmesi, şikâyet konusunun dava 

açılması gibi durumlarda alınan kararlar karar verilmesine yer olmadığı kararları 

oluyor.  

Demek ki tavsiye kararları veriyor, ret kararı veriyor, karar verilmesine yer olmadığı 

karar veriyor. Burada yapacağımız vurgu, şu oluyor; ret ve karar verilmesine yer 

olmadığı kararlarından sonra 6 ay içinde karar verilmezse tavsiye kararında da idare 

30 gün içinde uymazsa tavsiyeye dava süresi yeniden başlıyor, bunlar sınav soruları.  

Kanun 29 Haziran 2012’de yayınlandı. Yürürlük maddesi 9 ay sonra başvurular 

alınacak diyordu. 29 Mart 2013’te aldı; ancak yerel yönetimler için 1 yıl sonra alacak, 

29 Mart 2014 alacak. Burada sizler için bir vurgu; 29 Mart 2013’ten önceki 6 ayda da 

başvuru yolları tüketilmiş bizi mutsuz eden işlemlere karşı başvuru olanağımız var. 

Ama burada süre öngörülmüş yani 6 ay önce başvuruları tüketildiyse 29 Martta süre 

bitmiş gibi bir şey. Bu konuda sorular arasına alıyorum. Burada bir süre koymalıydı, 6 

ay yeniden başlamalıydı. En son gün için 6 ay başlıyor, 28 Mart 2013 için başlıyor; 

ama 6 ay önce için ne olacağı belli değil.  

Karar için bir 6 ay süre var, 6 ay içinde karar vermek zorunda; vermezse gerekçesini 

açıklıyor, ama dava açma süresi başlıyor; beklemek önemli. Umutla bekleyeceğiz, 

düzelsin.  

Futbol Federasyonunun kararları da dava konusu mu olacak? Futbol 

Federasyonunun kararlarını yargı yoluna kapatan hüküm Anayasa Mahkemesinde 

iptal edildikten sonra sporla ilgili anayasa kuralına, Spor Federasyonuyla ilgili kararlar 

konusunda hiçbir yargı yerine başvurulmaz kuralı getirildi. Bizim yasamız yargı 

yoluna başvurulmayacaklar adına kamu denetçisine başvurmayı yasaklamıyor. 

Herkes kamu denetçisine başvuracak.  
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Gene bir soru, burada acaba düzenlediği işlemlerde başvurular nasıl olacak, 

Düzenleyici işlerde idari başvuru yolları nasıl tüketilecek bu sorular içinde riskleri de 

barındıran çözümler içeriyor.  

İşte bekliyoruz, 6 ay. Beklerken nasıl bir sonuçlar gelecek mutluluk mu, hüsran mı 

yaşanacak belli değil. Ama beklemeyi ne kadar güzel anlatmış Edip Cansever, Tam 

kendin gibi mutluluğun beni bekliyorsun ve onu bekliyorsun, beni beklerken. Yani 

beklediklerimiz belki bambaşka bir şeyler, bambaşka bir şeyler çıkacak önümüze. 

İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetler üzerine idarenin işlem, eylem, tutum ve 

davranışlarını incelemek hukuk devletlerinin ve hukuk devletinin önceliklerinden biri 

olarak kamu denetçiliği yeni bir süzgeç oluyor. 6 ayla sınırlı oluşu karar sürecinin, 

ücretsiz oluşu, yargıya gitme olanağını etkilememesi ve bu konuda bu kapsam dava 

sürelerinin korunması olumlu izler olarak yansıyor. Yeni bir kurum olarak 

uygulamayla, yasal metinlerin işlem ve sonuç vereceği öneri ve yaklaşımların böyle 

geliştirdiği kuşkusudur.   

Evet, Kamu Denetçiliği Kurumu dileriz iyi denetimler verecektir. Olumlu izler 

yaratacaktır. Dertlerin nasıl aktarıldığını düşündük, o türküdeki gibi Mevlâm birçok 

dert vermiş, beraber derman vermiş.  

Turgut Candan: Kamu Tüzel Kişilerinde kamu denetçisine başvurabilirler. Şimdi 

bakış açısına bağlı kamu denetçisi kurumunda ne amaçlara bağlı; eğer bireylerin hak 

ve özgürlükleri korunması için getirilen bir müessese diye bakıyorsak, kamu tüzel 

kişilerin hak ve özgürlüklerini düzeltmek mümkün değil, dolayısıyla başvuramaz. Ama 

kamu denetçisinin idarenin kötü işleyişini denetim yoluyla düzelten bir müessese 

olarak bakıyorsak, tabii ki bir kamu kurumunda bir başka kamu kurumunuz ret 

edebilir; çünkü asıl olan o idarenin iyi işleyişi. 

Zaten şöyle de düşünmek mümkün, kamu hizmeti gören kuruma nazaran bir başka 

kamu kurumu eğer o kamu hizmetinden yararlanan kişi ise idare edilen 

statüsündedir. İdare edilenler gibi oda tabii ki o idarenin kendisine hizmet sunan 

idarenin birtakım kötü işleri için şikâyetçi olabilir, kamu tüzel kişisi olarak da 

başvurabilir.  

Yönetmelikte menfaat ihlali; aslında menfaat ihlali aranması yanlış bir olay, çünkü 

kamu denetçisine biraz önce söylediğim gibi idarenin kötü işleyişini denetleyen her 

nasıl olursa olsun haber olmakla denetim mekanizması işleten bir müessese olarak 

bakarsak, herhangi birisi de dünyadaki genel uygulamada böyle herhangi birisi de 

hatta sivil toplum örgütleri vs de kamu denetçisine falanca idare şu konuda şöyle 

davrandı, bunu denetle diyebiliyor. Dolayısıyla menfaat şartı aranıyor. Menfaat şartı 

belki şöyle aranabilir, kişiyi doğrudan ilgilendiren işlemler dolayısıyla zaten menfaat o 

algılanır. Hani kanunda olmayan düzenlenen yönetmelik getirilmesi de ayrıca bir 

hukuka aykırılıkta hali tabii, belki dava açılırsa oda iptal edilebilir.  

Çevirmen gerekir mi, oda aynı şekilde tabii tanımda Türkçe yapılacağı söyleniyor, 

yönetmeliklerde başka dillerde günün modası. Bu modadan esinlenerek yönetmelikte 
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böyle bir açılım yapmış olabilirler. İşte anadillere de birtakım denetim faaliyetlerinde 

yer vermek amacıyla onu yapmış olabilirler, ama tabii kanuna aykırılığı ileri 

sürülebilir.  

Avukat olmayan vekil başvuruda bulunabilir mi diye sordu. Benim kişisel görüşüm 

tabii ki bulunabilir. Herkesin bulunabileceğini düşünüyorum, yani idareden şikâyetçi 

olabileceğini kendisini ilgilendirmese bile. Çünkü şöyle de düşünmek mümkün değil, 

hukuk devletinde idarenin hukuka uygun davranışında herkesin menfaati o hukuk 

düzeni içerisinde yaşayan herkesin menfaati vardır. Dolayısıyla idarenin kimi hedef 

alırsa alsın hukuk dışı bir davranışında herkesin menfaatini ihlal eder, genel olarak 

budur. Dolayısıyla bir idarenin hukuksuzluğunu görüyorsam, ben beni doğrudan 

muhatap almamış olsa bile bu hukuksuzluk ben şikâyet edebilmeliyim. Dava bile 

açabilmeliyim. Ama bunun tabii davada menfaat şartının aranmasının sebebinin 

başka nedenleri var. Çünkü herkes dava açarsa tıkanır diye düşünülüyor, yargı 

yerleri onun içinde böyle bir sınırlama getiriliyor. Konuşmam sırasında da 

söylemiştim, bazı ülkelerde ki bizim kanunumuzda da öyle sırf kamu denetçisinin iş 

yükü altında ezilmesini önlemek amacıyla menfaat koşulu getirdikleri görülüyor. Bizde 

de yönetmelikte getirdiler.  

Dava açma süreleri karışık dedi. Aslında yeryüzündeki uygulama Ombudsmana yani 

kamu denetçisine yapılan başvurunun dava açma süresini durdurmamasıdır. 

Durdurmaz, ki bizde durduruyor. Biz bunu ilk şeklini onun hazırlık aşamasında 

eleştirmiştik, zaten. Orada tasarıda da vardı, eleştirmiştik. Kamu denetçisine yapılan 

başvuru dava açma süresini durdurmaz, ana kural budur. Sebebi de şu; kamu 

denetçisine icrai karar alma yetkisi yok. İcrai karar alma yetkisi olmayan bir merciye 

yapılan başvuru dava süresini durdurmaz. Bir üst makama başvuru diye bir 

müessese var, 11 madde İdari Usul Kanunu. Bir üst makama yapılan başvuru dava 

açma sürecini durduruyor. Çünkü üst makam icrai karar alabiliyor. Yani sizin başvuru 

yaptığınız niyetteki işlemi değiştirebiliyor, kaldırabiliyor, yenisini yapabiliyor. O 

nedenle de dava açma süresi duruyor. Ama kamu denetçisine yapacağınız başvuru 

icrai karar alma yetkisi olmadığı için durdurmaması gerekiyor. Bir tek istisnası da 

bizde var, bunun başka bir ülkede yok. Hatta 2011 tarihli Fransız Kamu Hakları 

Savunucusu kanunundaki bir düzenlemede bu açıkça ifade ediliyor. Diyor ki, hakların 

savunucusuna yapılacak başvuru zaman aşımını ve dava açma sürelerini durdurmaz. 

Açıkça düzenleme var, orada. Bizde tam tersi tabii bu 6 aylık bekleme süresi de 

bundan kaynaklanan tabii eğer dava açma süresini durduruyorsa ne kadar 

durduracak diye bir sorun çıkıyor, karşımıza. İdareyi mi durduracak sonsuza kadar, 

hayır sonsuza kadar durdurmayacak en fazla 6 ay durduracak diyor. İşte o yüzden 

karışık bir mekanizma getiriyor.  

Düzenlediği işlemlere karşıda bir başvuru var, işte üst makama nasıl başvurulacak 

veya aynı makama. İşte bakanlar kurulu; tabii tüzük var,  bakanlar kurulundan büyük 

üst. Kanuna göre aynı makama ya da üst makama başvurmak mümkün. Dolayısıyla 

düzenleyici işlemlere karşı da idari başvuru yapılır.  
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Yalnız orada bir şey var, özel kanunlarda gösterilen diyor değil mi? Özel kanunda 

imar planında var, disiplinde vardır. Birde şimdi kanun hükmündeki kararnamede bir 

sulh yoluyla hali müessese geldi. O müessese oraya yapılan başvuruda yapılması 

gerekir. O başvuruya gitmek gerekiyor, zararlar dolayısıyla idarenin eylem ve 

işlemlerinden kaynaklanan zararları tazmini istekleri dolayısıyla o başvurunun da 

kullanılması gerekecek. Orada da var, süre 2 aylık. O dava açma süresini 

durduruyor. Onun durdurması doğal sonuçta bir karar alınıyor.  

Asıl konuda tabii bizdeki Ombudsman, Kamu Denetçisi maalesef yasaların 

düzenleniş şeklinden kaynaklanıyor. Parlamentonun Ombudsmanı değil, siyasi 

iktidarın Ombudsmanı. İlk iki oylamada üçte iki çoğunluk aranıyor; parlamentonun 

550 milletvekilinin üçte ikisi seçiliyor, ilk iki oylamada nitelikli çoğunluk tabii bu. İlk iki 

oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa sonraki oylamaya en fazla oy alan iki aday 

arasından yapılıyor ve o zaman salt çoğunluk 550’nın yarıdan bir fazlası dikkate 

alınıyor. Onda da çoğunluk sağlanamazsa sonraki oylamada mevcudun çoğunluğu 

mesela burada kaç kişi varız, 15 kişi. 15 kişinin yarısı 8 kişi, 8 kişinin oyuyla kamu 

baş denetçisi seçilebiliyor. Böyle bir sistem parlamentoda çoğunluğu olan partiye baş 

denetçiyi seçme olanağı sağlayan bir sistem tarafsızlığı tabii baş denetçinin bu 

nedenle tartışılabilir hale getiriyor.  


