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Öz  

Türkiye’de 2010 yılındaki Anayasa değişikliğiyle beraber kamu yönetiminin denetim sistemine 
Ombudsmanlık Kurumu da eklemlenmiştir. Ancak Türkiye’de böyle bir kuruma ihtiyaç olup olmadığına ve 

böyle bir sistemin uygulanabilir olup olmadığına dair soru işaretleri bulunmaktadır. Bunun nedenlerinden ilki 
Türkiye’de ombudsmanlık benzeri kurumların var oluşudur. Bunlardan biri Devlet Denetleme Kurulu ve bir 

diğeri Kamu Görevlileri Etik Kurulu’dur. Belli başlı bazı farklılıklar olmakla birlikte her iki kurul benzer 

görev ve yetkilere sahiptirler. Yapılan çalışmada Türkiye’de ombudsmanlık mekanizmasının uygulanabilir 
olup olmadığı seçilen bazı başlıklar üzerinden tartışılacak ve bahsedilen kurumlarla ombudsmanlık 

kurumunun karşılaştırması yapılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Ombudsmanlık kurumu, ombudsman, devlet denetleme kurulu, kamu 
görevlileri etik kurulu, Türkiye 

 

Applicability of the Ombudsman System in Turkey and Alternative 

Methods of Auditing 

Abstract 

In Turkey, with a constitutional change, the institution of the Ombudsman becomes a part of the 

audition methods in 2010. There are question marks as to whether there is a need for such an institution in 
Turkey, in the light of the existence of similar institutions, including the State Supervisory Board and the 

Council of Ethics for Public Service. While there are some major differences between them, both institutional 

boards have similar duties and powers. In this study, the ombudsman system in Turkey has been approached 
from a critical and comparative perspective that evaluates its potential for success. 

Keywords: Ombudsman ınstitution, ombudsman, the state supervisory board, the council of ethics 

for the public service, Turkey 
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Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumunun 
Uygulanabilirliği ve Alternatif Denetim 

Yöntemleri 
 

      

 

 

Giriş 

Türkiye’de kamu yönetiminin denetlenmesinde çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Bunları siyasi denetim, idari denetim, yargı denetimi, baskı 

grupları, kamuoyu denetimi ve etik denetim olarak gruplandırmak mümkündür. 

Ancak Türkiye’de 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması ve Anayasa 

değişikliğiyle beraber denetim sistemine Ombudsmanlık Kurumu da 

eklemlenmiştir. Ombudsman Kanunu1 14.06.2012 tarihinde kabul edilmiş, 

Kurum kurulmuş fakat tartışmalar bitmemiştir. 

Ombudsmanlık Kurumunu konu alan bir çalışmada aslında sorulması 

gereken ilk soru Türk kamu yönetiminde böyle bir kurumun kurulmasına 

gerçekten ihtiyaç olup olmadığıdır.  Bu soruya verilecek cevaplar çeşitli 

olmakla birlikte, çalışmada konuya farklı bir açıdan bakılmaya çalışılacaktır. 

Aslında ombudsmanlık “benzeri kurumlar” Türkiye’de bulunmaktadır. 

Bunlardan biri Devlet Denetleme Kurulu (DDK)’dur. 1982 Anayasasında 

düzenlenen kurumlardan biri olan bu Kurul Cumhurbaşkanına bağlıdır. 

İnceleme, araştırma ve denetleme birimi olarak çalışan Kurul idarenin hukuka 

uygunluğunu, düzenli ve verimli şekilde bir şekilde yürütülmesini ve 

geliştirilmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanın talimatıyla çalışır. 2004 

yılında kurulan bir diğer kurul ise T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik 

Kuruludur. Avrupa Birliği’nin isteğiyle kurulan bu Kurul da Türkiye’de kamu 

                                                      
1İlgili Kanunda “Kamu Denetçiliği Kurumu” ve “Kamu Denetçisi” ibareleri yer 

alırken, Kanunun İngilizcesinin yer aldığı kurumun resmi sitesinde bu ifadeler “The 

Ombudsman Institution ” ve “Ombudsman”  olarak çevrilmiştir. Bu sebeple çalışmada 

“Ombudsmanlık Kurumu” ve “Ombudsman” ibarelerinin kullanılması tercih 

edilmiştir. Bkz. http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/Law%20no_%206328-

revised%20-edit(1).pdf (09.01.2014). 

http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/Law%20no_%206328-revised%20-edit(1).pdf
http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/Law%20no_%206328-revised%20-edit(1).pdf
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yönetiminin ve kamu görevlilerinin etik denetimini sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. Bilgilendirme dışında herhangi bir yaptırımı olmayan bu kurullara 

bir yenisinin eklenmiş olması Türkiye’de kamu yönetiminin denetlenmesinin 

çeşitlenmesi ama denetimin etkinliğinin artmayıp mevcut denetim sisteminin 

daha karmaşık hale gelmesi tartışmasını alevlendirecektir.  

Ombudsmanlık Kurumu ile ilgili olarak ele alınması gereken temel 

meselelerden biri parlamento tarafından seçilen ve ondan güç olan böyle bir 

kurumun “tarafsızlığı” ve “güvenirliği”dir. Türkiye’de bu kurumun var 

olmasına ilişkin çalışmalar çok uzun bir süredir devam etmekle beraber 

ombudsmanın kim olacağı, nasıl seçileceği Türkiye’de önemli bir gündem 

olmuştur. 

Kurumun vereceği kararların yaptırımı ise diğer önemli bir meseledir. 

Çünkü Ombudsmanlık Kurumunun vereceği kararlar Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu kararları gibi yalnızca “tavsiye” niteliğindedir. Bu tavsiye niteliğindeki 

kararların kamuoyu üzerinde etkili olması ise, o ülkedeki demokrasi 

mekanizmasının işleyişine ve medya gibi baskı mekanizmalarının halk 

üzerindeki etkisinin yaygın olmasına bağlıdır. 

Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum için yapılan çalışmalarda da 

konuya yer verilmiştir. 2006 yılında Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan 

Katılım Ortaklığı Belgesinde Türkiye’ye ombudsmanlık sisteminin kurulması 

için tavsiyelerde bulunulmakta2; 2008 yılında yayımlanan AB İlerleme 

Raporunda ise “Kamu denetçiliği yoluyla oluşturulacak denetim 

mekanizmasının toplumun farklı kesimleri arasında gerilimi düşürmeye, birey 

haklarını korumaya ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye katkı sağlayacağı” 

dile getirilmektedir.3 Sadece ilerleme raporlarında değil yapılan literatür 

taramasında da görülmüştür ki 1970’li yıllarda Türkiye’de akademik düzeyde 

tartışılmaya başlayan (Sezen, 2001: 72, Erdengi, 2009: 180, 181) 

ombudsmanlık kurumu büyük beklentiler yaratmıştır. 

Çalışmada öncelikle Ombudsmanlık Kurumu benzeri yapılar olan DDK 

ve Kamu Görevlileri Etik Kurulundan bahsedilerek bu kurumun her iki 

kurumdan benzer ve farklı yönleri ortaya koymaya çalışılacaktır. Böylelikle 

Türkiye’de böyle bir “ek” denetim mekanizmasına ihtiyaç olup olmadığı 

tartışmaya açılacaktır. Daha sonra Ombudsmanlık Kurumuna odaklanılarak 

Kurumun ve Ombudsmanın tanımı yapıldıktan sonra Ombudsmanın seçimi ve 

Kurumun yaptırımı konuları ele alınacak ve bu başlıklar üzerinden mevcut 

                                                      
2Ayrıntılı değerlendirme için bkz. (Erdengi, 2009: 195-200). 
3http://www.dunyagazetesi.com.tr. (26.11.2013). 

http://www.dunyagazetesi.com.tr/
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sorunlara dikkat çekilmeye çalışılarak önemli görülen meseleler tartışılmaya 

açılacaktır. 

 

1. Ombudsmanlık Kurumu Benzeri Yapılar: 

Devlet Denetleme Kurulu ve Kamu Görevlileri 

Etik Kurulu 

Cumhurbaşkanına bağlı DDK 1 Nisan 1981 tarihli 2443 sayılı Kanun4 ile 

kurulmuş, 1982 Anayasasının 108. maddesinde tanımlanarak anayasal bir 

kuruluş haline getirilmiştir. Yönetimin düzenli, hukuka uygun ve etkin bir 

şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlama amacıyla kurulan Kurul ancak 

Cumhurbaşkanının istemi üzerine inceleme, araştırma ve denetleme 

yapabilmektedir.   DDK bu yetkisini, tüm kamu kuruluş ve kurumlarında, tüm 

kamu kuruluş ve kurumları tarafından en az sermayelerinin yarısından çoğuna 

katılmak suretiyle oluşturulan her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde 

olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek 

teşekküllerinde, kamuya yararlı derneklerde ve vakıflarda kullanabilmektedir. 

Silahlı kuvvetler ve yargı organları ise yetki alanı dışında tanımlanmaktadır. 

Kurul rapor usulü üzerinden çalışmakta, hazırladığı raporları Cumhurbaşkanına 

sunmakta, raporlar Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra 

Başbakanlığa gönderilmektedir. Kurul raporlarında incelenmesi, teftişi, tahkiki 

veya dava açılması istenen konular en geç kırk beş gün içinde gereği yapılmak 

üzere Başbakanlıkça yetkili mercilere intikal ettirilir ve sonuçtan Başbakanlık 

aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına bilgi verilir. Bu anlamda DDK raporlarının bir 

bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hazırlanan rapor ilgili kuruluş açısından bir ön 

rapor, ihbar niteliğindedir (Gözübüyük ve Tan, : 739). Ancak Gözler’e göre, 

kamu kurum ve kuruluşlarının DDK raporu doğrultusunda işlem yapma 

mecburiyeti yoktur. Kamu kurumu bu işlemi yapmazsa onun üzerinde 

Cumhurbaşkanlığının da kullanabileceği icrai bir yetki yoktur (Gözler, 2009: 

211) Sonuç olarak DDK’nın hazırladığı raporun Başbakanlık ve ilgili 

kuruluşlarca olduğu gibi uygulamaya geçirilmesi söz konusu değildir. Bu 

anlamda Ombudsmanlık Kurumundan bir farkı bulunmamaktadır. 

Üzerinde durulması gereken diğer bir kurul T.C. Başbakanlık Kamu 

Görevlileri Etik Kuruludur. Kurul 2004 yılında 5176 sayılı Kanunla5 

kurulmuştur. Adında da anlaşılacağı üzere kurul Başbakanlık bünyesinde 

                                                      
4“Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun”, RG. 3.4.1981, 17299. 
5“Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun”, RG.08.06.2004, 25486. 
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kurulmuştur. Kurulun kanunla belirlenen konuyla ilgili temel görevi etik 

davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular 

üzerine gerekli inceleme ve araştırmaları yapmaktır. Kurulun inceleme ve 

araştırma yetkisinin kapsamı genel müdür, eşiti ve üst kamu görevlileridir. 

Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, askeri, akademik ve 

adli personel kurulun görev alanı içerisinde yer almamaktadır. Etik olmayan 

davranışın Resmi Gazete yoluyla kamuoyuna duyurulması Etik Kurulun 

elindeki tek yaptırım iken Anayasa Mahkemesi kararı ile bu duruma bir son 

verilmiş ve Kurulun kararları yalnızca kendi web sitesinde yayınlanmaya 

başlanmıştır. Ancak Kurulun sayfası incelendiğinde en son 2010 tarihli 

kararlara rastlanmakta ve bundan sonra Kurulun herhangi bir kamu görevlisi 

hakkında herhangi bir karar vermediği anlaşılmaktadır. Buradan yola çıkarak 

Kurulun yalnızca eğitici (konferans düzenleyen, eğitim veren, seminer 

düzenleyen vs.) bir kurul haline geldiğini söylemek mümkün hale gelmiştir. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu aslında 2004’ten bu yana kamuda “etik denetim” 

yapma amacıyla kurulmuş bir kuruldur ancak bu görevi ne kadar yerine 

getirdiği tartışmalıdır.  

Yukarda sayılan denetim çeşitlerine dilekçe hakkını eklemek 

mümkündür. 82 Anayasası’nın 74. maddesine göre; vatandaşlar, kendileriyle 

veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve 

TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptir. TBMM Dilekçe Komisyonu 

aslında bu anlamda Ombudsmanlık Kurumu gibi çalışmaktadır. Vatandaşların 

sorunları veya kamu yönetimi ile ilgili dilek ve şikâyetleri, bağımsız bir 

komisyon tarafından, Meclisin bir organı tarafından incelenmektedir. TBMM 

Dilekçe Komisyonu, vatandaşların dilek ve şikâyetleri ile ilgili kararlarını, bu 

arada incelenebilir nitelikteki dilek ve şikâyetler üzerine ilgili makamlar 

nezdinde yapılan girişimlerin sonuçlarını milletvekillerine dağıtılan periyodik 

yayınlarla açıklar. Bu anlamda aslında ombudsmanlık Türkiye için çok da yeni 

bir uygulama olmayıp, Meclisteki sürekli bir komisyon tarafından benzer 

işlevlerin yerine getirildiği bir uygulamadır. 

Yukarda sayılanlara ek olarak Başbakanlık bünyesinde Bilgi Edinme ve 

Değerlendirme Kurulu bulunmaktadır. Kurulun görevi, 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan bilgi edinme başvurularıyla 

ilgili yapılacak itirazlar üzerine verilen kararları incelemek, bilgi edinme 

hakkının kullanılmasına ilişkin görüş ve değerlendirme istemini içeren 

başvuruları karara bağlamak ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının 

kullanılmasına ilişkin hususları düzenlemektir. Yine Başbakanlık Bilgi İletişim 

Merkezi (BİMER) de Başbakanlık örgütü içinde yer alan vatandaşların 

yönetime ilişkin şikâyetlerini iletebilmeleri için kurulmuş bir merkezdir. 

Türkiye genelinden aranabilir bir telefon numarası tahsisi ile bir bilgi işlem 

programı kullanılmasını öngörmektedir. Bu uygulamayla vatandaşlar 
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tarafından yapılan yazılı veya sözlü başvuruların ilgili kamu kuruluşu veya 

birimine ulaştırılması, mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesi, gecikme 

halinde ilgili birimlerin uyarılması, bütün bu işlemlerin bir otomasyon sistemi 

içinde yürütülmesi, istatistiksel raporlarının alınması ve merkezden 

denetlenebilmesi amaçlanmaktadır. 

 

2. Ombudsmanlık Kurumu 

Ombudsmanlık Kurumu adı üstünde yine “kamuyu denetleyen” bir 

kurumdur. Kurulma nedeni yönetilenleri idarenin hukuka aykırı işlem ve 

eylemlerine karşı korumak ve kötü yönetim uygulamalarını ortadan 

kaldırmaktır. Şikâyet üzerine ya da re’sen harekete geçen kurum incelediği 

olayla ilgili olarak araştırma, soruşturma, inceleme, denetleme ve sonuçları 

kamuoyuna duyurma yetkisine sahiptir. Bağımsız ve tarafsız olarak çalışması 

gereken anayasal ve yasal bir kurumdur (Parlak, Sobacı, 2008: 281). 

Ombudsmanın ise ilkesel olarak; parlamento tarafından atanan ancak hem 

hükümete hem de parlamentoya karşı da bağımsız olabilen, idare tarafından 

mağdur olan vatandaşların herhangi bir şekle bağlı olmaksızın yaptığı 

şikâyetler üzerine harekete geçen, araştırma ve soruşturma yetkisi olan ve bu 

yetkisini geniş bir şekilde kullanabilen, idarenin yaptığı haksızlıkları ortaya 

koyan (Oytan, 1975: 196), güvenirliği konusunda herhangi bir şüphenin 

duyulmadığı ve toplumda saygınlığı olan bir kişi olması gerekmektedir. 

Aslında tanımlanan bu temel özellikler Ombudsmanlık Kurumunun etkin 

çalışabilmesi için kurumun olmazsa olmazlarıdır. Diğer bir anlatımla 

Ombudsman, idare ile kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde 

taraflardan ayrı ve bağımsız üçüncü bir kişi olmakla birlikte kamunun 

kullandığı güçten dolayı mağdur olan bireyin başvurabileceği bir otoritedir 

(Erhürman, 1998: 88). Ombudsman, devlet iktidarının halkla yaptığı bir 

centilmenlik sözleşmesinin ürünüdür (Akıncı, 1999: 37). 

Yukarıda yapılan bu tanım ışığında Türkiye’deki Ombudsmanlık 

Kurumunun amacı 2012 tarihli 6328 sayılı Kanun6’a göre; 

“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…”tır. 

                                                      
6Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, RG: 29.06.2012, 28338. 
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Kanunun amaç maddesinde de tanımlandığı üzere kurumun amacı, idare 

üzerinde bir denetim mekanizması oluşturmaktır. Kurumun re’sen harekete 

geçme yetkisi ise yoktur. Kurum ve Ombudsman ancak idarenin işleyişi ile 

ilgili olarak kuruma gelen bir şikâyet üzerine harekete geçebilir. Bu anlamda 

Türkiye’deki uygulama yukarıda yapılan genel tanımdan ayrılmaktadır.  

Anayasal ve yasal bir kurum olan Ombudsmanlık Kurumu TBMM 

Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli ve merkezi 

Ankara’da bulunan bir kurumdur. Kurumda bir Ombudsman, beş denetçi, 

Genel Sekreter ve diğer personel görev yapmaktadır. 

Türkiye’de Ombudsman olabilmek için belli özelliklere sahip olmak 

gerekmektedir. Bunlardan biri ; 

“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”tır. 

Görüldüğü üzere Ombudsman olmak için kamuda çalışmış olmak şartı 

aranmamakta, özel sektörde on yıl çalışmış olmak da yeterli görülmektedir. Bu 

kuralın özellikle kamu alanında görev yapacak olan Ombudsman için 

uygulamada kimi sıkıntılar yaratacağı düşünebilir. Çünkü idarenin eylem, 

işlem, tutum ve davranışından doğan idare ile birey arasındaki herhangi bir 

idari uyuşmazlığı çözebilmek için idari birikime ihtiyaç bulunmaktadır 

(Odyakmaz vd., 2012: 20). Ombudsman ve denetçilerin görev süresi dört yıldır. 

Bir dönem Ombudsman veya denetçi olarak görev yapan bir kimse bir dönem 

daha Ombudsman veya denetçi seçilebilir. Bu hükmün kurumun tarafsızlığına 

gölge düşüreceği düşünebilir. Ombudsmanın tekrar seçilme kaygısı olmaksızın 

görevini tarafsızlık içinde yerine getirmesi önemlidir. Ombudsmanın siyasi 

otoriteye karşı tarafsız kalabilmesi için görev süresinin sonunda ikinci kez 

seçilmesinin engellenmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Çünkü bir kez daha 

seçilmek için kişinin, siyasi iradenin isteklerine göre hareket etme ihtimalinin 

yüksek olacağı akıllara gelmektedir. Bu durum parlamentoda iktidar partisinin 

çoğunluğa sahip olduğu ve denetçinin salt çoğunlukla seçilme durumlarında 

daha çok görülebilir (Gökçe, 2012: 223). 

 

3. Ombudsmanın Seçimi 

Ombudsman TBMM Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilmektedir. 

Dünyadaki uygulamalar incelendiğinde, genelde yöneticilerin etkisine maruz 

kalmaması amacıyla ombudsmanların yasama organı tarafından seçildiğini 

söyleyebiliriz. Ombudsman, yasama organı tarafından seçildiği ve çalışmaları 

hakkında yasamaya rapor verdiği için onun yürütme gücünün etkisinden uzak 

kaldığına ilişkin herhangi bir şüphe akla gelmemektedir. Ancak Özden’e göre 
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TBMM’de iktidarda ve sayısal olarak çoğunlukta olan siyasal partinin seçeceği 

ombudsmanın, iktidar partisinin etkisi altında olacağı düşünülen kamu 

yönetiminin/bürokrasinin etkisinden uzak kalabileceğine ilişkin şüpheler ortaya 

çıkmaktadır. Tabi bu durumda ombudsmanın nasıl seçileceği ve ne kadar görev 

yapacağı konusu önem kazanmaktadır (2010: 74-85). Bununla birlikte parti 

disiplini sebebiyle milletvekillerinin parti grup kararlarının dışına 

çıkamayacağı düşünüldüğünde, ombudsmanın parlamento tarafından gizli oyla 

seçilmesi de istenildiği gibi adil bir yöntem olmayabilecektir.(Gökçe, 2012: 

215).  

Üzerinde durulması gereken diğer önemli bir konu Cumhurbaşkanının 

tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirlerin, yasama 

yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemlerin, yargı yetkisinin kullanılmasına 

ilişkin kararların ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askeri nitelikteki 

faaliyetlerinin kurumun görev alanı dışında olmasıdır. Çünkü 5176 sayılı 

“Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun” a göre de Cumhurbaşkanı, TBMM Üyeleri, 

Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı mensupları ve 

üniversiteler hakkında ilgili kanunun hükümleri uygulanmaz. Yine 

Cumhurbaşkanlığına bağlı DDK’nın 2443 sayılı Kanununa göre silahlı 

kuvvetler, yargı organları bu kanunun kapsamının dışındadır. Sonuç olarak 

Ombudsmanlık Kurumu uygulamasıyla DDK’nın ve Kamu Görevlileri Etik 

Kurulunun denetleme alanına dâhil olmayan alanlar yeni kanunda da denetim 

altına alınmamıştır. 

 

4. Yaptırım Meselesi 

Ombudsmanlık Kurumunun Kanununa göre kurumun yaptırım gücü 

bulunmamaktadır. Kamu kurumları ve personeli hakkında herhangi bir 

bağlayıcı karar alma, idari işlemleri iptal etme, kamu kurumlarına emir verme 

yetkisine sahip değildir. Bu bağlamda verilen kararların kamu kurumları 

üzerinde cezai ve idari yaptırımı yoktur. Kurum incelemek, araştırmak ve 

idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. İnceleme ve araştırmasını başvuru 

tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırdıktan sonra, sonucunu ve 

varsa önerilerini ilgili mercie ve başvurana bildirir. Kurum, başvurana, işleme 

karşı başvuru yollarını, başvuru süresini ve başvurulacak makamı gösterir. 

İlgili merci, Kurumun önerileri doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun 

önerdiği çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini 

otuz gün içinde Kuruma bildirir. Bununla birlikte Kurum, her takvim yılı 

sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak 
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TBMM Dilekçe Komisyonu7 ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu8 

üyelerinden oluşan karma bir komisyona sunar. Komisyon bu raporu iki ay 

içinde görüşüp kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek 

raporu TBMM Başkanlığına gönderir. Komisyon raporu TBMM Genel 

Kurulunda görüşülür. Kurumun yıllık raporu Resmi Gazetede yayımlanmak 

suretiyle kamuoyuna duyurulur. Kurum, açıklanmasında fayda gördüğü 

hususları yıllık raporu beklemeksizin her zaman kamuoyuna duyurabilir. 

Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumu ile ilgili olarak bu nokta kanunda 

net olarak tanımlanmayan ve sorulması gereken bazı sorular bulunmaktadır: 

Ombudsman kendisine verilen bu görevleri yerine getirecektir. Ancak; 

“Ombudsmanın arabuluculuk yetkileri nasıl tanımlanacaktır? Çözüm önerileri 

uygulamada bürokrasi tarafından dikkate alınacak mıdır? Öneriyi dikkate 

almayan kurum ve bürokratlar hakkında herhangi bir yasal işlem yapılacak 

mıdır?” Bu soruların sayısı arttırılabilir. Ama Kanunun ilgili maddeleri 

okunduğunda aslında Ombudsmanlık Kurumunun sorunları tek başına 

çözebilecek “kudrette” olmadığı, yalnızca yargısal süreçten önce idareden 

şikâyetçi olan vatandaşa “yol gösterici” bir kurum olduğu anlaşılmaktadır.9 

Türkiye’de Ombudsmanın vatandaşa yol göstermekten ve ilgili kamu 

kurumu ya da kuruluşuna yaptığı hatalı işlemi düzeltmeye yönelik uyarı 

yapmaktan başka bir yetkisi bulunmazken diğer ülkelerde farklı uygulamalar 

bulunmaktadır. Örneğin İsveç’te denetçiler ceza mahkemelerine 

başvurabilirler. Finlandiya’da hizmet kusuru ya da ihmali dolayısıyla kamu 

görevlileri hakkında dava açabilirler. İspanya’da kanun hükmünde olan bir 

maddenin veya bir kanunun Anayasaya aykırılığı konusunda Anayasa 

Mahkemesine başvurabilirler. Bu başvuru özel bir kişi adına veya kişinin 

                                                      
7Mevcut Dilekçe Komisyonu on üç üyeden oluşmakta olup, bunun sekizi iktidar üçü 

ana muhalefet ve ikisi muhalefet partilerinden oluşmaktadır. 
8İnsan Hakları İnceleme Komisyonu yirmi altı üyeden oluşmakta olup, bunun on altısı 

iktidar, altısı ana muhalefet ve dördü muhalefet partilerinden oluşmaktadır. 
9Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumunun internet sayfası incelendiğinde “karar 

örnekleri” başlıklı bir link bulunmaktadır. Burada Ombusmanlık Kurumunun verdiği 

kararların hepsi olmamakla birlikte bazı örnekler yer almaktadır.” 76 tane örneğin yer 

aldığı bu sayfadaki karar örnekleri incelendiğinde “şikayetin haklı bulunması”, “kamu 

kurumları için tavsiye kararı verilmesi”, “karar verilmesine yer olmadığı” ve 

“şikayetin reddi” kararları ile başvuru dosyalarının sonuçlandırıldığı görülmüştür. 

Bunun dışında kurumun sayfasında toplam kaç başvuru olduğu, bunlardan kaçının 

vatandaşın lehine sonuçlandığı ya da kamu kurumlarının ombudsman kararlarını 

uygulayıp uygulamadığına ilişkin bir bilgi yer almamaktadır. 

(http://www.ombudsman.gov.tr, 17.04.2014)  

http://www.ombudsman.gov.tr/
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çıkarına değil, kanunların veya uygulamaların Anayasaya uygunluğunu 

sağlamaya yöneliktir. Portekiz’de de vatandaştan gelen şikâyetleri 

değerlendirerek, kanunları Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa 

Mahkemesine götürebilirler (Tortop, 1998: 10). Türkiye’de ise Ombudsmanın 

bu tip yetkileri bulunmamaktadır. 

Ombudsmanlık Kurumunun yaptırımına yönelik tüm bu problemler 

aslında Kamu Görevlileri Etik Kurulu için de geçerlidir. Kamu Görevlileri Etik 

Kuruluna da Kurulun Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında 

etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel 

müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında başvuru yapılabilir.  

Kurul, başvurular hakkındaki inceleme ve araştırmasını etik davranış 

ilkelerinin ihlâl edilip edilmediği çerçevesinde yürütür. Kendisine şikâyet veya 

ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en 

geç üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Kurul, sonucu ilgililere ve 

Başbakanlık Makamına yazılı olarak bildirir. Buraya kadar Ombudsmanlık 

Kurumu ile benzer bir durum söz konusudur. Ancak Kanundaki; “Kurul, 

başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin etik 

davranış ilkelerine aykırı işlem ve eylemi olduğunu tespit etmesi halinde bu 

durumu Başbakanlık, Kurul kararı olarak Resmi Gazete aracılığıyla 

kamuoyuna duyurur. Ancak, Kurul kararlarının yargı tarafından iptali halinde 

Kurul, yargı kararını yerine getirir ve Resmi Gazetede yayımlatır.” maddesi 

Anayasa Mahkemesi tarafından 2010 yılında iptal edilmiştir.10 Kamu 

                                                      
10RG: 18.05.2010, 27585. Anayasa Mahkemesi’nin 4/2/2010 tarihli ve E.: 2007/98, 

K.:2010/33 sayılı Kararı ile. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi; “Etik Kurulun, etik ilkeye aykırı davranışın 

tespitine ilişkin karar verme, inceleme ve araştırma sonucunu ilgililere ve 

Başbakanlığa yazılı olarak bildirme yetkisi kamuda etik kültürünün yerleşmesi ve 

kamu görevinin işleyişinde etkinliğin sağlanması için gerekli görülebilir. Ancak; bu 

yazılı bildirimin kamu görevlilerinin kendileri ve bunların hiyerarşik üstlerine 

bildirilmesi ile yetinilmeyip, idari yargı denetimine açık olan bu eylemlerin yargısal 

kesinlik kazanmadan Resmi Gazete ile kamuoyuna duyurulması ilgilinin herkese 

teşhiri anlamına gelmektedir. Bu durum ise bütün temel hak ve özgürlükler için 

dokunulmaz ve her türlü değerler ölçütünün dışında kabul edilen insan onuru ile 

kişinin maddi ve manevi varlığının önemli ölçüde zedelenmesine yol açmaktadır. Öte 

yandan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu kararının idari yargı tarafından iptal edilerek 

maddi olguların mevcut olmadığının tespiti halinde, Kanun gereği bu iptal kararının 

da Resmi Gazete'de yayımlanmasının, daha önceki yayım nedeniyle yazılı ve görsel 

medyaya haber teşkil edip farklı sübjektif değerlendirmelere maruz kalarak onuru 

zedelenen ve toplum önünde teşhir edilen kişilerin, uğradıkları manevi zararlarını 

tümüyle gidermeyeceği de açıktır. Hukuk devletinin temel gereklerinden olan insan 

haklarının, demokratik toplum içinde nitelikli bir şekilde kullanılabilmeleri 
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Görevlileri Etik Kurulu’nun kararlarının Resmi Gazetede yayımlanmasının 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptali ile Etik Kurul yaptırım gücünü aslında 

tamamen kaybetmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi haklıdır. Çünkü 

Etik Kurul 2004 yılında AB’nin isteğiyle kurulmuş, yönetim sistemimize 

yabancı, dışarıdan entegre edilmiş bir kuruldur. Örneğin Fransa’daki gibi 

saygınlığı olan, kararlarına kamuoyunda değer verilen gelenekselleşmiş bir 

kurul değildir. Bu sebeple kararlarının “yargı kararları değerinde” 

algılanmaması ve kabul görmemesi gayet doğaldır. Etik Kurulun internet 

sitesinde de aldığı kararlar artık yayımlanmamaktadır. Böylece Başbakanlık 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu sempozyumlar düzenleyip kamu görevlilerine 

etik konusunda bilgilendirme yapan bir Kurul haline dönüşmüş, yaptırım gücü 

olmadığı için uygulamada etkisini yitirmiştir. 

Yukarıda açıklanan Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesini 

Ombudsmanlık Kurumu açısından da düşünmek mümkündür. Bu anlamda 

kurumun verdiği kararlar yargısal kesinlik kazanmadan Resmi Gazete ile 

kamuoyuna duyurulacağı için kararın teşhiri hem yasal hem de etik açıdan 

uygun olmayacaktır. 

Bununla birlikte bu gibi kurumların güçlü ve etkili olduğu ülkeler, 

demokrasi kültürünün de güçlü olduğu İsveç, İngiltere, Fransa gibi ülkelerdir. 

Örneğin İngiltere’de tam anlamda bağımsız bir idare hukukunun bulunmayışı 

ve Kıta Avrupası’nda mevcut olan idari yargı denetiminin yokluğu İngiltere’de 

“parlamento komiseri”nin önemini arttırmaktadır (Aslan, 1986:157). Bu 

ülkelerde denetçinin kişiliği de büyük önem taşımaktadır ve kamuoyunda 

büyük bir saygınlığa sahiptirler. Örneğin İspanya’da “halk savunucusu” 

vatandaşların gözünde İspanyol demokratik yaşamının en iyi sembolü olarak 

görülür (Tortop, 1998: 8). AB’ye üye olan devletlerde de bu sistem hem kamu 

sektöründe hem de özel sektörde uygulanmaktadır. Hem yerel hem bölgesel 

hükümetler, federe idareler, enerji hizmetleri, taşımacılık, komünikasyon gibi 

                                                                                                                                 
sağlanırken, bu kullanımın sonucunda ortaya çıkacak düzensizliklerin olumsuz 

sonuçlarının kaldırılabilmesi belli bir dengenin kurulmasını gerektirir. Kamuda etik 

kültürünün yerleşmesi için etik ilkeye aykırılık kararları ile bunların denetimi sonucu 

idari yargı tarafından verilen iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlanmasının suç 

niteliği taşımayan bir konuda kişinin teşhirine, dolayısıyla toplum içindeki 

konumunun, maddi ve manevi varlığının ağır bir şekilde etkilenmesine yol açması, 

kişi özgürlüğü ile kamu gücünün kullanılması arasındaki hassas dengenin özgürlük 

aleyhine bozulması demektir. Bu nedenle kural demokratik toplum düzeninin 

gereklerine ve adalet ilkelerine dolayısıyla hukuk devletine ve kişinin maddi ve 

manevi varlığını geliştirme hakkına aykırı bulunmaktadır.” 
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işlerle uğraşan kamusal veya özel organizasyonlar, uluslararası ve uluslarüstü 

kuruluşlar/şirketler, medya ve üniversiteler tarafından, çalışanlar, vatandaş ve 

müşteri ilişkilerini geliştirmek ve sunulan mal ve hizmetlerin kalitesini 

iyileştirmek için ombudsmanlık kurumunu anlaşmazlıkları çözmekte aracı bir 

mekanizma olarak kullanmaktadırlar (Magnette, 2003: 677-694). Ancak burada 

sorulması gereken soru, “Pek çok devlette uygulanması Türkiye’de kurumun 

kurulması için yeterli bir neden midir?” olacaktır. Çünkü konu demokrasi 

anlayışı ve yönetim kültürüyle doğrudan bağlantılıdır. 

Yaptırımla ilgili olarak üzerinde durulması gereken diğer bir husus da 

aslında Ombudsmanlık Kurumunun etkili olabilmesi için o ülkede medyanın da 

bir o kadar etkili bir kurum olması gerektiğidir. Çünkü Ombudsmanın 

haksızlığını tespit ettiği kurumu kamuoyu önünde açıklaması ki; burada medya 

da büyük bir role sahip olacaktır, ilgili kurumlar üzerinde baskı oluşturmalıdır. 

Resmi Gazeteden yapılan bu bildirimlerin halka ulaşması daha zor olduğu için 

medya bu rolü üstlenmelidir. Ombudsman de medyayla ilişkilerini 

düzenlemeli, gerektiğinde kamuoyu denetimini harekete getirecek düzeyde 

tutmalıdır (Moller, 1994: 38). Ancak bu anlamda öncelikle Türkiye’de 

medyanın işlevi sorgulanmalıdır.  

Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumunun kurulması uluslararası örgütlerce 

de desteklenmiştir. Bu örgütlerden en çok öne çıkanı AB’dir. 1995 yılında 

Gümrük Birliğine üye olmasıyla Türkiye’de yargı mekanizmalarının 

hantallığına dikkat çekilmiş ve yönetim dışında yer alacak ancak bağımsız bir 

mekanizmanın gereği üzerinde durulmuştur. (Sezen, 2001: 83-84). 1999 yılında 

Helsinki zirvesiyle Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri başlamıştır. AB’nin 

üyelik için Türkiye’den istekleri (Kopenhag Kriterleri) üç kategoride 

toplanmaktadır: Bunlar siyasal, ekonomik ve yaşamsal olanlardır. Yaşamsal 

olanlar;  topluluk mevzuatının ve kurallarının tam olarak kabul edilmesi (Duner 

and Deverell, 2001: 5) olarak tanımlanmaktadır ve Ombudsmanlık Kurumu 

topluluk mevzuatı içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden Türkiye’nin bu kurumu 

kurmakla üyelik yolundaki yükümlülüklerinden birisini ve oldukça önemli bir 

uygulamayı yerine getirmiş olacağı belirtilmektedir. AB’nin her yıl 

yayımladığı üyeliğe aday ülkelere ilişkin ilerleme raporlarında da Türkiye’nin 

bu alandaki sorunları belirtilmiş ve yapılması gerekenlerle ilgili bir takım 

önerilerde bulunulmuştur. Bu anlamda uzun yıllardır kurulması sürekli talep 

edilen ve AB tarafından da desteklenen Ombudsmanlık Kurumu kurulmuştur. 

Ancak Kurumun, 2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu gibi 

yasal olarak var olan ama uygulamada etkisiz bir kurum olacağını 

öngörülebilmek çok zor değildir. Bu tarz bir yapılanmanın ise Türkiye’deki 
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demokrasi kültürüyle ve bürokrasinin işleyiş tarzıyla11 çok uyumlu olmadığı 

düşünülmektedir. Çünkü Türkiye’de gerek siyasal gerek yönetsel kadroların en 

az duyarlı oldukları konun başında hukuka uygunluğun sağlanması geldiği ileri 

sürülmektedir (Sezer, 2001: 92).  

 

Bir Karşılaştırma… 

 DDK Etik Kurul 
Ombudsmanlık 

Kurumu 

Bağlı olduğu yapı Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık TBMM 

Kamu Tüzel Kişiliği Yok Yok Var 

Üye Atama Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu TBMM 

Çalışma 

Mekanizması 

Cumhurbaşkanının 

isteğiyle 

Re’sen ya da 

başvuru üzerine 
Başvuru üzerine 

Çalışma yöntemi 
Rapor 

(Cumhurbaşkanı) 

Rapor 

(Başbakanlık) 
Rapor (TBMM) 

Yaptırım Yok 

Yok  (Kararları 

RG’de 

yayımlanmıyor) 

Yok (Kararları RG’de 

yayımlanıyor) 

Askeri-Adli alanda 

yaptırım 
Yok Yok Yok 

 

DDK, Etik Kurul ve Ombudsmanlık Kurumunun arasında bazı farklar 

olsa da denetleme alanları kamu bürokrasisidir.  Farkları DDK 

Cumhurbaşkanına bağlı iken, Etik Kurul Başbakanlığa bağlıdır, Kamu 

Denetçiliği Kurulu ise raporlarını TBMM’ye sunmaktadır. DDK Üyeleri 

Cumhurbaşkanı, Etik Kurul üyeleri Bakanlar Kurulu, Ombudsman ve 

yardımcıları Meclis tarafından seçilmektedir.   DDK Cumhurbaşkanının 

isteğiyle Etik Kurul re’se ya da başvuru üzerine, Ombudsman de yine başvuru 

üzerine harekete geçmektedir. Askeri ve adli alan ise hepsinin denetim yetkisi 

dışında kalmaktadır. Ombudsmanın raporu Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. 

Etik Kurulun Kararları da Resmi Gazetede yayımlanırken Anayasa 

Mahkemesinin kararıyla bu duruma bir son verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 

kararın gerekçesi incelendiğinde aynı kararın Ombudsmanlık Kurumu için de 

verilmesinde bir sakınca olmadığı söylenebilir.  

                                                      
11Türkiye’deki yolsuzlukları devlet geleneği ve yönetim kültürüyle bağlantısı 

üzerinden tanımlayan bir çalışma için bkz. (Ömürgönülşen, Doig, 2012: 7-26). 
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Sonuç 

Türkiye’de 2010 yılındaki Anayasa değişikliğinin ardından 

Ombudsmanlık Kurumu kurulmuştur. Kurumun idarenin işleyişine dair yapılan 

şikâyetleri çözüme ulaştıracağına ilişkin beklentiler yüksektir. Ancak 

Türkiye’de özellikle 2004 yılında yine AB’nin desteğiyle ve büyük 

beklentilerle kurulan Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 

kararlarının Resmi Gazetede yayımlanmasının Anayasa Mahkemesi tarafından 

iptaliyle uygulamada etkisini tamamen yitirmesi, aynı durumun Ombudsmanlık 

Kurumu için de yaşanabileceğini akıllara getirmektedir. Böylece 

Ombudsmanlık Kurumu da mevzuatta var olan ancak uygulamada etkisiz bir 

kuruma dönüşme durumuyla yüz yüzedir. Çünkü Anayasa Mahkemesinin 

gerekçesi aslında Ombudsmanlık Kurumu kararları için de geçerli olabilecek 

düzeydedir. Burada çalışmanın başında sorduğumuz Cumhurbaşkanlığı Devlet 

Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu varken böyle 

bir kuruma gerek var mıdır sorusu Ombudsmanlık Kurumu da zaman içinde 

etkisiz bir kurum haline gelebilir mi sorusuna evrilebilir. Ombudsmanlık 

Kurumunu çalışmada belirtilen diğer kurullardan ayıran önemli bir faktör 

aslında “vatandaş”ın sürece dâhil edilmesi ve onun şikâyetinin temel 

alınmasıdır. Ancak ilgili kanunda yetkilerine baktığımızda, kurumun sorun 

çözmekten çok yol gösterici bir misyon üstlendiğini söylemek mümkündür. 

Böylelikle yeni bir kurumun sisteme eklenmesiyle mevcut sistemin biraz daha 

karmaşık hale geleceği söylenebilir. Bununla birlikte vatandaşın böyle bir 

kurumun varlığından haberdar olup olmadığı da önemli diğer bir sorundur.  

Ombudsmanlık Kurumunda öne çıkan Ombudsmanın kendisidir. 

Ombudsman ister parlamento ister hükümet ister devlet başkanı tarafından 

seçilsin aslında gücünü halk desteğinden almaktadır. Ombudsmanın etkinliğini 

“kanun” üzerinden sağlamak ise mümkün değildir. Çünkü denetçi kağıt 

üzerinde güçlü olsa da aslında başarılı olması için gereken halkın desteğidir. 

Bunun için seçilecek olan Ombudsmanın “partiler üstü” bir pozisyonda olması 

gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3. maddesinde 

tanımlanan “liyakat” ilkesi bu seçimin garantisi olmalıdır. Ancak Kanunda 

tanımlanan bu ilkenin uygulamada ne kadar geçerli olduğu şüphelidir. 

Türkiye’nin yönetim tarihi incelendiğinde kamu makamları, siyasal partilerin 

kendi yandaşlarını ödüllendirme amacı olarak kullandıkları koltuklar 

olagelmiştir. 

Bu kurumun etkin çalışmasında medyanın da çok büyük bir etkisi 

bulunmaktadır. Çünkü kamuoyu denetiminin en önemli aracı olarak kabul 

edilen medya, Kurumun değerlendirmelerini, eleştirilerini kamuoyuna 

yansıtarak, yönetim üzerinde kamuoyu baskısı oluşturarak, kurumun etkinliğini 
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arttırabilir. Medyanın denetçisiyle aktif ilişkisi olması denetçinin aldığı 

kararların kamuoyuna duyurulabilmesi için çok önemlidir. Bu noktada 

denetçinin partiler üstü bir durumda olması ve partizanlıktan uzak kalması 

önem taşımaktadır. Çünkü Türkiye gibi çeşitli medya kuruluşlarının farklı 

ideolojilerin temsilcisi olduğu bir ülkede Ombudsmanın tüm bu kuruluşlara 

aynı mesafede durması önemlidir. Ancak konuya bir de medya kuruluşları 

tarafından baktığımızda edindikleri haberleri tarafsız bir şekilde kamuoyuna 

duyurmaları ne kadar mümkündür?  

Ombudsmanın özel sektörde on yıl çalışmasının yeterli görülüp, eğer bu 

şartı yerine getiriyorsa kamuda çalışmış olma şartının aranmaması diğer önemli 

bir sorun alanı olarak karşımızda durmaktadır. Kamunun ve özel sektörün 

çalışma şartları farklıdır. Özel sektör kar maksimizasyonunu amaçlarken, 

kamuda amaç kamu hizmetidir. Bu anlamda kamusal hizmetlerde görev 

almamış bir ombudsmanın kamu yönetimi dünyasının “felsefesini” anlamadan 

kamu denetimi yapması ne derece doğrudur? Bununla birlikte özel sektörün 

içinden gelen bir Ombudsmana karşı kamu kuruluşlarında isteksizlik ve şüphe 

duyulması mümkündür. Böyle bir durumla karşılaşılırsa ve ombudsmanın 

verdiği kararlar, yaptığı öneriler ciddiye alınmazsa hem denetçinin görevini 

yapması güçleşebilir hem de kamuoyunun denetçinin idaresine olan güveni 

sarsılabilir. Ancak burada da mercek yakınlaştırıldığında gerçek sorunun 

1980’lerden itibaren kamu yönetimi ve özel sektörü birbirine yakınlaştırma 

çabasından kaynaklandığını görmekteyiz. Kamu yönetim ile özel sektör 

yönetiminin birbirinden farklı olmaması gerektiği anlayışından yola çıkılarak 

özellikle kamu personel yönetimi alanında buna benzer pek çok uygulamaya 

gidildiğini görmekteyiz.  

Sonuç olarak çalışmada Ombudsmanlık Kurumuna ilişkin tespit 

edilmeye çalışılan bu sorunlar kurumun etkin çalışabilmesi açısından son 

derece önemlidir. Ancak çalışmanın başında sorduğumuz kurumun etkin 

çalışması için ne yapılabilir sorusunu cevaplamak kolay gözükmemektedir. 

Çünkü çalışmanın sonunda varılan sonuç kısaca şudur:  Ombudsmanlık 

Kurumunun seçimine, etkinliğine vb. ilişkin sorunların yalnızca kanun üzerinde 

yapılan bir takım değişikliklerle giderilebileceği düşünülmemektedir. Sorun 

aslında çok daha derindir. Türkiye’de vatandaşın yönetime katılımı meselesi 

çözülmeden, mevcut yönetim felsefesi ve bürokrasinin çalışma tarzı 

değişmeden, medya kuruluşlarının vatandaş üzerinde güveni yeniden tesis 

edilmeden bu kurumdan büyük beklentiler ummak doğru bir yaklaşım tarzı 

olmayacaktır. Aksi takdirde kamunun denetimine ilişkin kurumlar kâğıt 

üzerinde artacak, bu kurumlara yeni personel alımları yapılacak, bütçeler 

aktarılacak, denetim sistemi çeşitlenecek ancak uygulamada değişen bir şey 

olmayacaktır. Vatandaş için bu kanalı açmanın ne sakıncası var sorusu ise konu 

ombudsmanlık olunca elbette sorulmalıdır. Ancak bu noktada da yeni bir 
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kurum yaratmak yerine bu kurum için ayrılacak kaynağın Türkiye’de yargının 

iyileştirilmesi için harcanması Türkiye’nin öncelikleri için daha doğru olmaz 

mı sorusu sorulabilir.12Ama asıl sorun tam bu noktada başlamaktadır. Amaç 

gerçekten Türkiye’nin gerçek ihtiyaçlarına göre bir kurum tesis etmek midir 

yoksa gelişmiş ülke uygulamalarını uluslararası örgütlerin de isteğiyle 

Türkiye’nin kamu yönetimi sistemine monte etmeye çalışarak denetim 

sisteminin güçlendirildiği izlenimini yaratmak mıdır? Mevcut uygulamalar göz 

önüne alındığında şimdilik cevabın ikincisi olduğunu söylemek mümkün 

gözükmektedir.  
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