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 Karma Komisyon Başkanı Karma Komisyon Başkanvekili Karma Komisyon Sözcüsü
	 Mihrimah	Belma	Satır	 İsmail	Bilen	 Ramazan	Can
 İstanbul Manisa Kırıkkale
   (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Kâtip Üyesi Karma Komisyon Üyesi  Karma Komisyon Üyesi 
	 Canan	Candemir	Çelik	 Osman	Mesten	 Özcan	Ulupınar
 Gaziantep Bursa Zonguldak
  (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Orhan	Kırcalı	 Fikri	Demirel	 Erkan	Aydın
 Samsun Yalova Bursa
   (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Bülent	Öz	 Aytun	Çıray	 Alican	Önlü
 Çanakkale İzmir Tunceli
  (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)
  İnsan Haklarını İnceleme 
  Komisyonu Başkanı
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Seyfettin	Yılmaz	 Mustafa	Yeneroğlu	 Fatma	Benli
 Adana İstanbul İstanbul
   (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Şenal	Sarıhan	 Ayhan	Bilgen	 Leyla	Şahin	Usta
 Ankara Kars Konya
 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Aydın	Ünal	 Jülide	Sarıeroğlu	 Vedat	Bilgin
 Ankara Ankara Ankara
 (Toplantıya katılamadı)  (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Atay	Uslu	 Orhan	Atalay	 İsmail	Aydın
 Antalya Ardahan Bursa
  (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Sait	Yüce	 Hulusi	Şentürk	 Mehmet	Metiner
 Isparta İstanbul İstanbul
 (Toplantıya katılamadı)  (Toplantıya katılamadı)
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. Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Nurettin	Yaşar	 Orhan	Miroğlu	 Ali	İhsan	Yavuz
 Malatya Mardin Sakarya
 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Gamze	Akkuş	İlgezdi	 Mahmut	Tanal	 Zeynep	Altıok
 İstanbul İstanbul İzmir
 (Toplantıya katılamadı)  (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komsiyon Üyesi Karma Komsiyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Veli	Ağbaba	 Durmuş	Fikri	Sağlar	 Ayşe	Acar	Başaran
 Malatya Mersin Batman
 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Burcu	Çelik	Özkan	 Atila	Kaya	 Ruhi	Ersoy
 Muş İstanbul Osmaniye
 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)
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maddesindeki  amir hüküm gereğince ivedilikle görüşülmesini teminen usul ekonomisi ve Raporların 
birbiri ile ilgisi gözetilerek, Kamu Denetiçiliği Kurumunun 2015 Yıllık Raporu Hakkındaki Karma 
Komisyon Raporu ile birleştirilmesi suretiyle TBMM Genel Kurulunda birlikte görüşülmek üzere 
TBMM Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir.
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KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2015 YILLIK RAPORU

1- GENEL BİLGİ

Kamu Denetçiliği Kurumu kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet 

mekanizması olarak, 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 amacıyla kurulmuştur. Bu noktada, idarenin 

eylem ve işlemlerinin yanında, tutum ve davranışlarının da denetime tabi tutulması, Kurumun 

yargı erkinden farklı olarak üstlendiği fonksiyondur. Bu bakımdan Kurumun önemi bir kat daha 

artmaktadır.

6328 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmü uyarınca Kamu Denetçiliği Kurumu, her 

takvim yılı sonunda, yürüttüğü faaliyetleri ve önerilerini kapsayan bir rapor hazırlayarak 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma 

Komisyona sunmaktadır.

Karma Komisyon, Kurumun Yıllık Raporunu ara verme ve tatil dönemleri hariç olmak 

üzere iki ay içinde görüşüp kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek, bir 

rapor hazırlar, hazırladığı bu raporu TBMM Genel Kuruluna sunulmak üzere TBMM 

Başkanlığına gönderir.

Komisyon Raporunun Genel Kurulda ivedilikle görüşülmesi gerekmektedir. Ayrıca, 

Yıllık Rapor Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumunun Yıllık Raporu 9 bölüm içermektedir. Bu bölümlerin 

başlıkları şunlardır:

1. Kamu Başdenetçisinin Sunuşu

2. Kamu Denetçilerinin Sunuşu ve Değerlendirmeleri

3. Kuruma İlişkin Bilgiler

4. Başvuruların İncelenmesinde Usul ve Süreç

5. Kurumsal Faaliyetler

6. Başvurulara İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

7. Kamu Denetçiliği Kurumunun 2015 Yılında Ülkemize Katma Değeri

8. İdarenin Kurumumuza ve Kararlarımıza Yaklaşımı

9. Ekler
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2- RAPOR ÖZETİ

2.1. Kuruma İlişkin Bilgiler

Kurum, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu uyarınca idarenin işleyişi ile ilgili 

şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına 

dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, 

araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. 

Ancak, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve 

emirler, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı yetkisinin kullanılmasına 

ilişkin kararlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri, Kurumun görev 

alanı dışındadır.

Ayrıca, 6328 sayılı Kanun uyarınca, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı 

organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar; sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan ve daha 

önce sonuçlandırılan şikâyetler incelenmemektedir. Belirli bir konuyu içermeyen şikâyetler de 

Kurumun inceleme alanı dışındadır.

TBMM Başkanlığına bağlı ve şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir 

niteliğe sahip olan Kamu Denetçiliği Kurumu, Başdenetçilik (Başdenetçilik; Başdenetçi ve 

Denetçilerden oluşmaktadır.) ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Kurum, Kamu 

Başdenetçisi tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. Kamu Başdenetçisinin ve Kamu 

Denetçilerinin görevleri 6328 sayılı Kanunda ayrı ayrı sayılmaktadır.

Ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 4 üncü maddesine göre Kurumun gerekli 

göreceği yerlerde büro açma yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda TBMM Başkanlığının 2014 

yılında Kuruma tahsis ettiği Milli Saraylara bağlı Maslak Kasrındaki Mâbeyn-i Hümâyûn 

binasında İstanbul Ofisi 30/04/2015 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir.

İnsan Kaynakları açısından Kurum, 1 Genel Sekreter, 1 Hukuk Müşaviri, kadrolu 62 

Kamu Denetçiliği Uzmanı, 44 Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı ve 29 idari personel ile 

hizmetlerini yürütmektedir. Bunun yanında, çeşitli kurumlardan geçici görevlendirme yoluyla 

istihdam edilen 31 geçici personelden Kurum çalışmalarında destek alınabilmektedir.

2.2. Başvuruların İncelenmesinde Usul ve Süreç

İdarenin işlem ve eylemleri ile tutum ve davranışı sonucu hak ve özgürlükleri veya 

menfaatleri ihlal edilen gerçek ve tüzel kişiler Kuruma başvuruda bulunabilmektedirler. Bu 

çerçevede, tüm bireyler yanında; şirketler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, sendika-

lar vb. tüzel kişiler başvuru hakkına sahiptir. Ayrıca, tabiiyet ve mütekabiliyet şartı 
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aranmaksızın yabancı ülke vatandaşları da şikâyetlerini iletebilmektedirler.

Şikâyet başvurusu, Kuruma veya açılan bürolara; elden, posta, e-posta, faks veya 

elektronik başvuru sistemi yoluyla ulaştırılabilmektedir. Ancak, faks veya elektronik posta 

yoluyla yapılan başvurulara ait dilekçe asıllarının 15 gün içerisinde Kuruma gönderilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde, şikâyet başvurusu geçersiz sayılmaktadır.

Bu kapsamda; Kuruma 2013 yılı içerisinde 7638, 2014 yılında 5639 ve 01/01/2015-

30/12/2015 tarihleri arasında 6055 olmak üzere toplam 19332 adet şikâyet başvurusu 

yapılmıştır.  2014 yılı başvuru sayısı olan 5639 ile 2015 yılı başvuru sayısı karşılaştırıldığında 

%7,38’lik bir artış gözlenmektedir.

2015 yılında yapılan 6055 başvurunun büyük bir bölümü önceki yıllarda da olduğu gibi 

yine %58,05’i “e-başvuru” sistemi ile %29,33’ü posta yolu ile gerçekleştirilmiştir.

Kuruma yapılan başvurulardan 2014 yılında da olduğu gibi ilk sırayı % 26,16 ile “kamu 

personel rejimine” yönelik şikâyetler alırken, bunu % 21,40 ile “eğitim-öğretim, gençlik ve 

spor”, %6,36 ile “çalışma ve sosyal güvenlik”,  %6,21 ile  “orman, su, çevre ve şehircilik”, 

%5,43 ile “insan hakları” ve %5,40 ile ise “mahalli idarelerce yürütülen hizmetler” alanları 

takip etmektedir.

2015 yılında yapılan başvurular idare bazında değerlendirildiğinde ise % 11,31’lik 

kısmının “Devlet Personel Başkanlığına”, %8,36’lık kısmının “Mahalli İdarelere”, % 6,85’lik 

kısmının “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına” %6,79’lik kısmının ise “Milli Eğitim 

Bakanlığına” yönelik gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Bölgelere göre başvuruların dağılımına bakıldığında, en fazla başvurunun yaklaşık % 

28,46 gibi bir oranla “İç Anadolu Bölgesinden”, % 24,38’inin ise “Marmara Bölgesinden” 

yapıldığı belirlenmiştir. Başvuruların yaklaşık % 0,51’lik kısmı ise yurtdışından yapılmıştır. 

Başvuruların en fazla yapıldığı il, % 17,31 ile Ankara olup, bunu % 16,94 ile İstanbul ve % 

4,79 ile İzmir takip etmektedir.

2015 yılında gelen 6055 ve 2014 yılından devreden 819 adet olmak üzere toplam 6874

adet şikâyet başvurusu değerlendirilmek üzere işleme alınmıştır.

İncelenmeye alınan toplam 6874 adet şikâyet başvurusunun 5897 tanesi (yaklaşık % 86)

Kurum tarafından sonuçlandırılmış olup, 977 dosya 2016 yılında incelenmeye devam edilmek 

üzere devretmiştir. Yapılan ön değerlendirme sonucunda, 1025 adet şikâyet başvurusundan 

kendi içerisinde konu ve sebep bakımından aynı olanlar hakkında Birleştirme Kararı verilerek 

tek dosya üzerinden incelemeye devam edilmiştir. 
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2.3. Kurumsal Faaliyetler

Kurum, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığının artırılmasına yönelik birçok 

faaliyet düzenlemiştir. Bu çerçevede;

2015 yılı içerisinde basın kuruluşları ile etkin ve sürekli ilişkilerin tesis edilmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara devam edilmiştir.

2015 yılında sosyal medyada daha önce yerini alan Kurum Facebook, Twitter, Youtube 
ve Instagram hesaplarında aktif olarak Kurumun tanıtımını ve tanınırlığını artırmaya devam 
etmektedir. 

Sosyal medyada Kurumu 2015 yılı içerisinde toplam 20 bin kişi takip ederken, haftalık 

erişim rakamları 50 bin kişiye ulaşmaktadır.

Kurum tarafından 2014 yılında yayın hayatına başlayan “Ombudsman Akademik 

Hakemli Dergisi” ve “Ombudsman Bülteni”nin 2015 yılı içerisinde Temmuz – Aralık ayları 

olmak üzere iki sayısı yayımlanmıştır.

TBMM Başkanlarına (Sn. İsmet Yılmaz ve Sn. İsmail Kahraman) nezaket ziyaretlerinde 

bulunulmuştur.

Yasama Derneği (YASADER) tarafından “TBMM’ye ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na

Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesi” adıyla başlatılan ve 

Hollanda Büyükelçiliğinin MATRA Programı çerçevesinde finanse edilen proje kapsamında 

üç büyük şehirde (Ankara, İstanbul ve İzmir) ikişer günlük etkinlik yapılması planlanmış ve bu 

doğrultuda ilk program 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Ülke Ekibi İnsan Hakları Tematik Grubu tarafından gerçekleştirilen 

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele: Türkiye’deki Sığınmacı Suriyeli Kadınlar ve 

Kız Çocukları Atölye Sonuçları faaliyeti 14-15 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da 

gerçekleştirilmiştir.

BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 12 nci maddesi ve uygulama örneklerini tartışmak 

üzere Kurumun İstanbul Bürosunda 8 Aralık 2015 tarihinde Ruh Sağlığında İnsan Hakları 

Girişimi (RUSİHAK) ile ortaklaşa, yurtdışından gelen konunun uzmanları ile bir toplantı 

gerçekleştirilmiş, İrlanda, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova ve Sırbistan’dan konuklarla 

Kamu Denetçisi Sayın Serpil ÇAKIN ve ilgili uzmanlar bir araya gelmiştir.

Kurumun daha etkin bir şekilde işleyebilmesi ve uluslararası standartlara uygun bir 

şekilde hizmet verebilmesi için mevcut durumu değerlendirmek ve ihtiyaçları tespit edebilmek 

amacıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içerisinde hayata 

geçirilen Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2015 
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Yılı Mart ayı itibarıyla uygulamaya başlanmıştır.

Kurumun uluslararası alanda ve ülke kamuoyundaki bilinirliğinin artırılması noktasında 

önemli bir katkı sunan Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu’nun üçüncüsü bu yıl 16-17 

Eylül 2015 tarihleri arasında Afrika, Asya ve Avrupa’nın 25 farklı ülkesinden Ombudsmanlık 

Kurumlarının temsilcilerinin katılımlarıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

Kurumca, uluslararası iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek ve bu doğrultuda 

hizmet kalitesini daha yüksek standartlara taşıyabilmek amacıyla yurtdışı çalışma ziyaretleri 

gerçekleştirilmektedir.

“Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi” Eşleştirme 

bileşeni çerçevesinde Fransa ve İspanya Ombudsmanlık Kurumlarında 5 haftalık staj 

programları düzenlenerek proje paydaşı Kurumların görev alanı ve yetkileri, çalışma prensipleri 

ve şikâyet inceleme süreçlerinin yerinde gözlemlenmesi imkânı sağlanmıştır. 

Kurum 2013 ve 2014 yıllarında olduğu gibi 2015 yılında da birçok yabancı heyeti 

ağırlamıştır. Görüşmelerde genel itibarıyla Kurumun işleyişi ve insan hakları alanında yaşanan 

güncel gelişmelere ilişkin bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

Kurumun İngilizce web sayfası periyodik olarak güncellenmektedir. Kurumca verilen 

önemli tavsiye kararlarının ve Kurumun 2014 Yıllık Raporunun İngilizce tercümesi ve Kurum 

çalışmalarına ilişkin güncel gelişmeler sitede ziyaretçilerin istifadesine sunulmuştur. 

2.4. Başvurulara İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2.4.1. Başvuruların Tematik Olarak Değerlendirilmesi

2.4.1.1. İnsan Hakları

2015 yılı içerisinde Kuruma, temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddialarını içeren çok 
sayıda başvuru iletilmiştir. Söz konusu başvuruların çoğunluğu bireysel nitelikte olmakla 
beraber, kamuoyunun gündemine de oturan bir dizi olaylara konu iddiaların, sivil toplum 
örgütleri ve meslek kuruluşları tarafından iletildiği görülmektedir.

Şikâyetler arasında, toplumsal olaylara müdahaleden kaynaklanan ve toplanma ve ifade 
özgürlüğünün ihlali niteliğinde başvurular bu rapor döneminde de önceliğini korumaktadır.
Yaşam hakkı, seyahat özgürlüğü, düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü hakkı, mahkûm hakları 
ile bilgi edinme ve dilekçe hakkı alanında ihlal iddialarını içeren çeşitli başvurular öne çıkan 
diğer başvurular arasında yer almaktadır.

2.4.1.2. Azınlık Hakları

2015 yılı içerisinde Kuruma azınlık haklarına ilişkin olarak yapılan bir başvuruda 
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beraber, kamuoyunun gündemine de oturan bir dizi olaylara konu iddiaların, sivil toplum 
örgütleri ve meslek kuruluşları tarafından iletildiği görülmektedir.

Şikâyetler arasında, toplumsal olaylara müdahaleden kaynaklanan ve toplanma ve ifade 
özgürlüğünün ihlali niteliğinde başvurular bu rapor döneminde de önceliğini korumaktadır.
Yaşam hakkı, seyahat özgürlüğü, düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü hakkı, mahkûm hakları 
ile bilgi edinme ve dilekçe hakkı alanında ihlal iddialarını içeren çeşitli başvurular öne çıkan 
diğer başvurular arasında yer almaktadır.

2.4.1.2. Azınlık Hakları

2015 yılı içerisinde Kuruma azınlık haklarına ilişkin olarak yapılan bir başvuruda 
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şikâyetçi, bir Kilise Vakfı’nın başkanı olduğunu, kiliselerinin yıllık geliri dikkate alındığında 
ücretli din görevlisi çalıştırmalarının imkânsız hale geldiğini, Anayasanın 10 uncu maddesine 
göre dini vecibelerini yerine getirebilmelerinin kendileri için de bir hak olduğunu belirterek, 
kiliselerinde görevli din adamının maaşının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanmasını 
talep etmektedir.

Kurumca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda; şikâyetçinin talebinin reddine 
ilişkin idari işlemin, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve andlaşmalar ile yüksek 
mahkeme kararları dikkate alındığında üst hukuk normlarına ve hakkaniyete aykırı olduğu, 
AİHS'nin 9 uncu maddesinde korunan hakları zedelediği değerlendirilmiş olup, tüm bu 
nedenlerle ve mezkûr talepten hareketle, Lozan Andlaşması kapsamında azınlık kabul edilen 
vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak mümkün bulunması halinde 
meri mevzuatın işlerliğinin sağlanması, bunun mümkün olmaması halinde ise mevzuat 
değişikliğiyle şikâyet konusu talebin yeterli oranda karşılanması yönünde Başbakanlığa 
tavsiyede bulunulmuştur.

2.4.1.3. Bilgi Edinme Hakkı

İnsan hakları alanında Kuruma yapılan başvuruların çoğunluğunu “Bilgi Edinme 
Hakkı” kapsamında vatandaşların kamu kurumlarına yapmış oldukları başvurulara ya hiç cevap 
verilmediği ya da eksik cevap verildiği yönündeki şikâyetler oluşturmaktadır. Kanunda 
belirtilen istisnalar haricindeki bilgi ve belgeleri gerekçe göstermeden vermeyen kamu 
personelinin öncelikle “Bilgi Edinme Hakkı” kültürünün yerleşmesi açısından 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Buna rağmen Kanuna aykırı bir şekilde vatandaşların 
başvurularını reddeden veya eksik bilgi veren yetkililer hakkında idari ve cezai yaptırımların 
etkin olarak uygulanması gerektiği düşünülmektedir. 

25’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında hazırlanan eğitim filmlerinin 
herkesin Türkçe ya da okuma yazma bildiği varsayımı ile hazırlandığı, eğitim filmlerinin 
Türkçe dışındaki diller ile okuma yazma bilmeyenleri de kapsayacak şekilde hazırlanmasının 
seçmenin iradesinin sandığa yansıtılmasında büyük fayda sağlayacağı talebiyle Kuruma
başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu şikâyet başvurusu hakkında Kurum tarafından Türkçe 
bilmeyen ve okur yazar olmayan tüm seçmenlere (dezavantajlı gruplar dâhil) sağlıklı şekilde 
seçime iştirakleri ve oy kullanabilmeleri için eğitici ve bilgilendirici çalışmalar yapılması 
(kamu spotu, filmler, yayınlar vb.) yönünde YSK’ya tavsiyede bulunulmuştur.

Bir başka başvuruda; başvurucuların meslektaşları olan üçüncü şahıslara ait kıdem 
durumunu gösterir bilgi ve belgelerin taraflarına verilmesi taleplerinin “Özel Hayatın Gizliliği’ 
gerekçesiyle reddedildiği, ret cevabı üzerine Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna (BEDK) 
yapılan itiraz başvurusunun da reddedildiği anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirmede istenilen 
bilgi ve belgelerin erişime sunulabilecek nitelikte bilgi ve belgelerden olduğu, Kurul 
kararlarının yeterli gerekçe içermediği ve tutarsız olduğu, neticede şikâyetçilerin bilgi edinme 
haklarının kısıtlandığı ve ilgili idarelerce şikâyetçilere verilen ret cevaplarının hukuk ve 
hakkaniyete uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmış ve ilgili kurumların hatalı 
davrandıklarının kabulü hususunda BEDK’ya ve ilgili Valiliğe tavsiyede bulunulmuştur.
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İnsan hakları alanında Kuruma yapılan başvurular arasında ceza infaz kurumlarında 
bulunan mahkumların yapmış olduğu başvurular ikinci sırada yer almaktadır. Bu başvuruların 
büyük çoğunluğunu mahkûmların ailelerinden uzaktaki bir şehirde bulunmalarından dolayı 
görüş günlerinde ailelerinin uzun yollar katederek ziyaretlerine geldikleri ve sıkıntı yaşadıkları 
iddiaları oluşturmaktadır. Cezaevlerinin dolulukları gerekçe gösterilerek nakil talepleri yerine 
getirilememektedir. 

2.4.1.4. İnternet Üzerinden Kişilik Haklarının İhlali

Ülkemizde, internet üzerinden yapılan yayınlar vasıtası ile kişilik haklarının ve özel 
hayatın gizliliğinin ihlali konusu çok ciddi bir mesele teşkil etmektedir. 

Kurumca bu konuda verilen bir Tavsiye Kararında, kişilik haklarının ihlaline yol açan 
internet ortamında yapılan yayınların kaldırılması hususunda mahkeme tarafından verilen 
erişimin engellenmesi kararının, ilgili erişim sağlayıcısı veya içerik sağlayıcısı tarafından 
yerine getirilmediğinden bahisle ilgili mevzuat hükümlerinin tanıdığı idari yaptırım yetkisinin 
kullanılması hususunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna,

Ayrıca, internet kaynaklı bilişim teknolojisinin birey, toplum ve devlet açısından 
sağlıklı bir mecrada ilerleyişinin olumsuz yansımalarının (suç, kumar, uyuşturucu, pornografi 
vd.) önüne geçilmesine yönelik sektörel ve bütüncül politikalar geliştirilerek somut adım 
atılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

2.4.1.5. Adliyeye Sevk Edilen Kişilerin İaşe ve İbatesi

Gözaltı aşamasındaki kişilerin iaşeleri vb. masrafları mevcut mevzuat hükümleri uyarınca 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına rağmen, aynı kişilerin adliyeye sevk 
aşamasındaki yemek vb. masrafları herhangi bir kamu idaresince karşılanmamaktadır.

2.4.1.6. Kolluk faaliyetleri

Toplanma ve ifadeyi açıklama özgürlüğünün kullanımına dair mevzuat hükümleri ve 
davranış örneklerinin, uluslararası hukuk kuralları ve uygulamaları ışığında sağduyulu bir 
şekilde gözden geçirilmesi ve gerekli reform adımlarının atılması acil ihtiyaç göstermektedir. 
Mevzuat alanında gerçekleştirilen reformların, kanun adamlarının (kolluk memur ve amirleri, 
sivil idareciler, yargı mensupları, asker kişiler) davranışlarına da yansıtılacak surette zihinsel 
değişime konu olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarının yetki, görev ve sorumlukları 
kapsamında asayiş, trafik, suçun önlenmesi, suçla etkin mücadele konuları ile personel 
rejiminden kaynaklanan sorunları içeren şikâyetler de Kuruma iletilmektedir. İçişleri Bakanlığı 
ile valiliklerin, jandarma il ve ilçe teşkilatlarının özellikle kolluk faaliyetleri üzerinde daha etkin 
bir denetim yürütmesi gerekliliği değerlendirilmektedir.

Gözaltı aşamasındaki sanıkların, kolluk mensupları tarafından bir dizi temel hak ve 
özgürlüklerinin ihlal edildiği iddialarını içeren şikâyet başvuruları Kuruma iletilmektedir. Söz 
konusu mekânların, kişilerin en fazla incinebilir oldukları hassas mekânlar olduğundan 
hareketle, kolluk birimlerinin yakalama ve gözaltı tedbirinin uygulanması çerçevesinde daha 
dikkatli olması gerektiği ve bu uygulamanın İçişleri Bakanlığı sivil idarecileri ve 
müfettişlerince sıkı kontrol edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
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2.4.1.7. Cezasızlık kültürü

Ülkemizde insan haklarına yönelik ihlal iddialarının etkin bir şekilde incelenmediği ve 
ihlalde bulunan kamu görevlileri hakkında etkin bir ceza verilmediği hususu uluslararası 
mekanizmalar ve bu alanda muteber insan hakları örgütlerince, uzun zamandan beri çok ciddi 
olarak dile getirilmektedir. Konuyla ilgili, özellikle kolluk mensuplarının adli ve idari 
soruşturmaların uzun zaman alması ve ihlalde bulunan kamu görevlilerinin etkili bir şekilde 
cezalandırılmalarının önünde engel teşkil eden sebeplerin ve buna karşılık atılması gereken 
tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla müstakil bir inceleme yapılması ve ciddi bir stratejinin 
benimsenmesi önem arz etmektedir.

2.4.1.8. Çocuk Hakları 

Çocuk haklarına ilişkin başvuruların büyük bölümü çocuk internet sitesi aracılığıyla 
yapılmış olmakla birlikte, çocukların kanuni temsilcileri vasıtasıyla da başvuruların yapıldığı 
tespit edilmiştir. Başvuruların özellikle çocukların eğitim ve öğretime devam ettikleri dönemde 
artış gösterdiği, konu bazlı bakıldığında ise gelen başvuruların çoğunlukla eğitim sistemine 
yönelik olduğu görülmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin tutum ve davranışı ilk sırada olup, 
takip eden başvuruların okul imkân ve olanaklarının yetersizliğine yönelik olduğu saptanmıştır. 
Tatil dönemlerinde gelen başvuruların ise sağlık kuruluşlarında yaşanılan sorunlar ve çocuk 
bakım kuruluşlarındaki işleyişle ilgili olduğu görülmüştür.   

Şimdiye kadar yapılan başvuruların ağırlıklı olarak 12 ve üstü yaş grubu çocuklardan 
geldiği ve cinsiyet bakımından başvuru formundaki bilgileri tam olarak ileten çocuklardan 
başlangıçta erkek çocuk sayısı fazla iken zamanla aradaki farkın azaldığı tespit edilmiştir. 

Alınan şikâyetler ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığının görev alanında yer alan
eğitim-öğretim konusuna girmekte olup, belediye, sağlık, sosyal hizmetler ve engelli çocuklarla 
ilgili başvurular da alınmaktadır. Çocukların sosyal yaşam alanlarına yönelik taleplerini ise 
ağırlıklı olarak alt yapı, ulaşım sorunları, oyun alanı ve sosyal-sportif mekânların artırılması 
isteği oluşturmaktadır.

Bu kapsamda okul idareleriyle çocukların odağa alınmaları ve hak temelli yaklaşım 
kazanmaları için görüşmeler yapılmaktadır. İdarelerin Kurumca şifahen yapılan önerileri genel 
olarak dikkate aldığı ve işleyiş içerisinde konuya yönelik düzenlemelere gittiği anlaşılmaktadır.

Çocuk başvurularında dikkat çeken bir diğer husus öğrenci ve öğretmen iletişiminde 
yaşanan sorunlardır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenin çocukla etkili iletişim 
kurması konusunda verilen eğitimlerin artarak sürdürülmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

Okulların fiziksel ortamının hassas gruplardaki çocukların kullanımına uygun olması 
veya uygun hale getirilmesi, oyun oynayabileceği alanların, spor salonlarının artırılması, 
okullarda sıraların, merdivenlerin, lavaboların güvenliğinin sağlanması ve karar alma 
süreçlerine çocuk ve ailenin dâhil edilmesi, çocuğun kendi görüşlerini ifade etme hakkına saygı 
duyulması, çocuklarla ilgili yapılacak işlemlerin gerekçesinde, çocuğun üstün yararına özen 
gösterilmesi gerekmektedir.

Genel eğitim sistemi içerisinde özel sorunlar yaşayan çocuğun beklenti ve ihtiyaçlarına 
cevap verecek rehberlik servislerinin daha aktif ve etkili çalışması gerekmektedir. 

2.4.1.9. Engelli Çocuklara Yönelik Başvurular
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Otizmli kaynaştırma öğrencilerinin okul öncesi destek eğitiminin devlet tarafından 
karşılanan aylık saat miktarının artırılması, fiziksel engelli çocukların eğitim, spor ve ulaşım 
açısından yaşadığı zorluklar ve rehberlik araştırma merkezlerinin çocuğun durumuna ilişkin 
hazırladığı bireysel eğitim programlarının çocuğun durumuna uygun bir şekilde 
düzenlenmediği hususlarında Kuruma farklı başvurular yapılmıştır.

2.4.1.10. Eğitim Alanına Yönelik Çocuk Başvuruları

Çocuklar ve çocuklar adına ebeveynleri tarafından eğitim alanıyla ilgili yapılan 
başvuruların başında kadrolu öğretmen ve branş öğretmeni talepleri ile öğretmenlerin kendileri 
ile etkili iletişime geçme talepleri yer almaktadır. Bunun yanında çocuklar tarafından, Devlet 
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı uygulamalarından ve ilköğretim ve ortaöğretim 
kurumlarında parasız yatılılık, burs ve sosyal yardım uygulamalarından şikayet ile okullarının 
fiziki koşullarının iyileştirilmesi, özellikle okullarında temizliğin sağlanması ve çevre 
düzenlemelerinin yapılarak sosyal ve sportif mekânların oluşturulması, servis araçlarının 
sağlanmasına yönelik taleplerde bulunulmaktadır. 

2.4.1.11. Kadın Hakları

İşe Alımlarda Kadın Erkek Eşitliğinin Sağlanması

Kamu kurumlarının işe alım taleplerinde kimi zaman işe alım kriteri olarak cinsiyet 
şartına yer verildiği görülmektedir. Ancak işin özelliği ve dünya ölçütündeki pratikler dikkate 
alındığında bu uygulamanın haksız ve gereksiz olduğu durumlarla karşılaşılabilmektedir. 

Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından 
yapılan Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) memuru alımlarında yer alan 
"erkek olma" şartının kaldırılması talepli şikâyet başvurusuna ilişkin Kurum tarafından yapılan 
inceleme neticesinde anılan uygulamanın hukuka, hakkaniyete ve uluslararası sözleşmelere 
aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu şartın kaldırılması yönünde Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulunulmuştur. 

2.4.1.12. Engelli Hakları

Engelli haklarına ilişkin şikâyet başvurularının daha çok sosyal hizmet ve yardımlara 
yönelik olduğu görülmektedir. Engellilere yönelik sosyal hizmet ve yardımlar konusunda; 
engellilere sunulan kamu hizmetlerinde, uluslararası normlara uygun şekilde, pozitif ayrımcılık 
uygulanmasına yönelik talepler, kamu hizmetlerinde engelliler için verilen evde bakım hizmeti, 
engellilere araç alımında sağlanan avantajlar, engelli sağlık kurulu raporları ile engel oranları 
cetveline ilişkin şikâyetler Kuruma iletilmiştir.  

2.4.1.13. Kamu Personel Rejimi

Personel Nakil, Atama, Yer Değiştirme ve Kadro Durumu 

Kuruma bu konuyla ilgili çok sayıda başvuru yapılmaktadır. Söz konusu konulara ilişkin 
pek çok farklı idari işlem ve eylemin tesis edildiği, bu işlem ve eylemler nedeniyle kamu 
personelinin farklı veya hatalı uygulamalara maruz kaldığı görülmektedir. Bu bakımdan, kamu 
personel rejimine ilişkin uygulama birlikteliğini sağlayacak ve hatalı uygulamaların önüne 
geçecek kapsamlı bir mevzuat değişikliğinin yapılması önem arz etmektedir.

Mali ve Sosyal Haklar ile İzinler
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2.4.1.7. Cezasızlık kültürü

Ülkemizde insan haklarına yönelik ihlal iddialarının etkin bir şekilde incelenmediği ve 
ihlalde bulunan kamu görevlileri hakkında etkin bir ceza verilmediği hususu uluslararası 
mekanizmalar ve bu alanda muteber insan hakları örgütlerince, uzun zamandan beri çok ciddi 
olarak dile getirilmektedir. Konuyla ilgili, özellikle kolluk mensuplarının adli ve idari 
soruşturmaların uzun zaman alması ve ihlalde bulunan kamu görevlilerinin etkili bir şekilde 
cezalandırılmalarının önünde engel teşkil eden sebeplerin ve buna karşılık atılması gereken 
tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla müstakil bir inceleme yapılması ve ciddi bir stratejinin 
benimsenmesi önem arz etmektedir.

2.4.1.8. Çocuk Hakları 

Çocuk haklarına ilişkin başvuruların büyük bölümü çocuk internet sitesi aracılığıyla 
yapılmış olmakla birlikte, çocukların kanuni temsilcileri vasıtasıyla da başvuruların yapıldığı 
tespit edilmiştir. Başvuruların özellikle çocukların eğitim ve öğretime devam ettikleri dönemde 
artış gösterdiği, konu bazlı bakıldığında ise gelen başvuruların çoğunlukla eğitim sistemine 
yönelik olduğu görülmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin tutum ve davranışı ilk sırada olup, 
takip eden başvuruların okul imkân ve olanaklarının yetersizliğine yönelik olduğu saptanmıştır. 
Tatil dönemlerinde gelen başvuruların ise sağlık kuruluşlarında yaşanılan sorunlar ve çocuk 
bakım kuruluşlarındaki işleyişle ilgili olduğu görülmüştür.   

Şimdiye kadar yapılan başvuruların ağırlıklı olarak 12 ve üstü yaş grubu çocuklardan 
geldiği ve cinsiyet bakımından başvuru formundaki bilgileri tam olarak ileten çocuklardan 
başlangıçta erkek çocuk sayısı fazla iken zamanla aradaki farkın azaldığı tespit edilmiştir. 

Alınan şikâyetler ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığının görev alanında yer alan
eğitim-öğretim konusuna girmekte olup, belediye, sağlık, sosyal hizmetler ve engelli çocuklarla 
ilgili başvurular da alınmaktadır. Çocukların sosyal yaşam alanlarına yönelik taleplerini ise 
ağırlıklı olarak alt yapı, ulaşım sorunları, oyun alanı ve sosyal-sportif mekânların artırılması 
isteği oluşturmaktadır.

Bu kapsamda okul idareleriyle çocukların odağa alınmaları ve hak temelli yaklaşım 
kazanmaları için görüşmeler yapılmaktadır. İdarelerin Kurumca şifahen yapılan önerileri genel 
olarak dikkate aldığı ve işleyiş içerisinde konuya yönelik düzenlemelere gittiği anlaşılmaktadır.

Çocuk başvurularında dikkat çeken bir diğer husus öğrenci ve öğretmen iletişiminde 
yaşanan sorunlardır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenin çocukla etkili iletişim 
kurması konusunda verilen eğitimlerin artarak sürdürülmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

Okulların fiziksel ortamının hassas gruplardaki çocukların kullanımına uygun olması 
veya uygun hale getirilmesi, oyun oynayabileceği alanların, spor salonlarının artırılması, 
okullarda sıraların, merdivenlerin, lavaboların güvenliğinin sağlanması ve karar alma 
süreçlerine çocuk ve ailenin dâhil edilmesi, çocuğun kendi görüşlerini ifade etme hakkına saygı 
duyulması, çocuklarla ilgili yapılacak işlemlerin gerekçesinde, çocuğun üstün yararına özen 
gösterilmesi gerekmektedir.

Genel eğitim sistemi içerisinde özel sorunlar yaşayan çocuğun beklenti ve ihtiyaçlarına 
cevap verecek rehberlik servislerinin daha aktif ve etkili çalışması gerekmektedir. 

2.4.1.9. Engelli Çocuklara Yönelik Başvurular



‒ 120 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 289’a 1’inci Ek)

12

Otizmli kaynaştırma öğrencilerinin okul öncesi destek eğitiminin devlet tarafından 
karşılanan aylık saat miktarının artırılması, fiziksel engelli çocukların eğitim, spor ve ulaşım 
açısından yaşadığı zorluklar ve rehberlik araştırma merkezlerinin çocuğun durumuna ilişkin 
hazırladığı bireysel eğitim programlarının çocuğun durumuna uygun bir şekilde 
düzenlenmediği hususlarında Kuruma farklı başvurular yapılmıştır.

2.4.1.10. Eğitim Alanına Yönelik Çocuk Başvuruları

Çocuklar ve çocuklar adına ebeveynleri tarafından eğitim alanıyla ilgili yapılan 
başvuruların başında kadrolu öğretmen ve branş öğretmeni talepleri ile öğretmenlerin kendileri 
ile etkili iletişime geçme talepleri yer almaktadır. Bunun yanında çocuklar tarafından, Devlet 
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı uygulamalarından ve ilköğretim ve ortaöğretim 
kurumlarında parasız yatılılık, burs ve sosyal yardım uygulamalarından şikayet ile okullarının 
fiziki koşullarının iyileştirilmesi, özellikle okullarında temizliğin sağlanması ve çevre 
düzenlemelerinin yapılarak sosyal ve sportif mekânların oluşturulması, servis araçlarının 
sağlanmasına yönelik taleplerde bulunulmaktadır. 

2.4.1.11. Kadın Hakları

İşe Alımlarda Kadın Erkek Eşitliğinin Sağlanması

Kamu kurumlarının işe alım taleplerinde kimi zaman işe alım kriteri olarak cinsiyet 
şartına yer verildiği görülmektedir. Ancak işin özelliği ve dünya ölçütündeki pratikler dikkate 
alındığında bu uygulamanın haksız ve gereksiz olduğu durumlarla karşılaşılabilmektedir. 

Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından 
yapılan Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) memuru alımlarında yer alan 
"erkek olma" şartının kaldırılması talepli şikâyet başvurusuna ilişkin Kurum tarafından yapılan 
inceleme neticesinde anılan uygulamanın hukuka, hakkaniyete ve uluslararası sözleşmelere 
aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu şartın kaldırılması yönünde Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulunulmuştur. 

2.4.1.12. Engelli Hakları

Engelli haklarına ilişkin şikâyet başvurularının daha çok sosyal hizmet ve yardımlara 
yönelik olduğu görülmektedir. Engellilere yönelik sosyal hizmet ve yardımlar konusunda; 
engellilere sunulan kamu hizmetlerinde, uluslararası normlara uygun şekilde, pozitif ayrımcılık 
uygulanmasına yönelik talepler, kamu hizmetlerinde engelliler için verilen evde bakım hizmeti, 
engellilere araç alımında sağlanan avantajlar, engelli sağlık kurulu raporları ile engel oranları 
cetveline ilişkin şikâyetler Kuruma iletilmiştir.  

2.4.1.13. Kamu Personel Rejimi

Personel Nakil, Atama, Yer Değiştirme ve Kadro Durumu 

Kuruma bu konuyla ilgili çok sayıda başvuru yapılmaktadır. Söz konusu konulara ilişkin 
pek çok farklı idari işlem ve eylemin tesis edildiği, bu işlem ve eylemler nedeniyle kamu 
personelinin farklı veya hatalı uygulamalara maruz kaldığı görülmektedir. Bu bakımdan, kamu 
personel rejimine ilişkin uygulama birlikteliğini sağlayacak ve hatalı uygulamaların önüne 
geçecek kapsamlı bir mevzuat değişikliğinin yapılması önem arz etmektedir.

Mali ve Sosyal Haklar ile İzinler
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Devlet memuriyetine girenlerin, aylık ve diğer mali haklarının yanı sıra bazı sosyal hak 
ve izinleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda alınan başvurular arasında, özelleştirme 
uygulamaları sonucunda kamu kurumlarına atanan geçici personele sürekli görev yolluğu 
ödenmesi ve lojman tahsislerinde yaşanan sorunlar yer almaktadır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Konuyla ilgili Kuruma yapılan başvurular bulunmakta olup yapılan incelemeler 
neticesinde uygulamanın hukuka ya da hakkaniyete uygun olmadığı yönünde bir kanaat 
oluşmadığından reddedilmiştir. 

Kamu Personelinin Tutum ve Davranışları ile Mobbing ve Kötü Muamele

Bir başvuruda şikâyetçi, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında uzman olarak görev 
yapmakta iken tehdit, aşağılama, mobbing ve benzeri davranışlara planlı ve sürekli olarak 
maruz bırakıldığını ve neticede doktora eğitimine devam edebilmek için görevinden istifa 
etmek zorunda kaldığını belirterek, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli 
soruşturma ve işlemlerin yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde 
başvurucu haklı bulunmuş ve şikâyetçiye mobbing uygulandığı sonuç ve kanaatine varılmış, 
şikâyetçi hakkında yapılan işlemlerin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığının tespitiyle bu 
işlemleri yapanların hatalı davrandıklarını hiyerarşik ve sıralı amirlerince kabul etmeleri 
yönünde ilgili idareye tavsiyede bulunulmuştur. 

Konuyla ilgili olarak ise kamu personeline insan hakları, etik ilkeler ve iyi yönetim 
ilkeleri gibi temel konularda eğitim verilmesinde veya idarelerin yönlendirilmesi suretiyle 
hizmet içi eğitimlerinde ağırlıkla bu konuların ele alınmasının sağlanmasında ve mobbingin 
önlenmesi amacıyla bu hususta özel bir mevzuat oluşturulması yönünde çalışmaların 
yapılmasında fayda mütalaa edilmektedir. 

Disiplin Cezaları ve Affı

Kurum tarafından disiplin cezaları hakkında verilen kararlar incelendiğinde; disiplin 
cezasının iptali yönündeki talepler kesinleşen disiplin cezalarının ancak bir yargı kararı veya 
yasama tasarrufu ile ortadan kalkabileceği gerekçesiyle reddedilmekte, ancak bu husus disiplin 
cezasının gerek sıkı şekil şartlarına uygun verilip verilmediği gerekse de hakkaniyet boyutuyla 
incelenmesine engel teşkil etmemektedir. Kuruma yapılan başvurular ağırlıklı olarak disiplin 
cezasının öngörülen şekil şartlarına uygun verilmediği noktasında toplanmaktadır. 

2.4.1.14. Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Sanatçı Borçlanması Kapsamında Ödenen Primler

Kuruma, sanatçıların borçlandıkları sürelerin karşılığı prim tutarlarının Sosyal Güvenlik 
Kurumunca (SGK) %20 oranı yerine %32 oranının üzerinden hesaplanması hususunda şikayet 
başvurusu yapılmış olup Kurum tarafından yapılan incelemede uygulamanın hukuka ve 
hakkaniyete aykırı olduğu kanaatine ulaşılmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 
tavsiyede bulunulmuştur. Verilen Tavsiye Kararı SGK Başkanlığınca uygulamaya konarak 
gerekli işlemlerin tesis edilmesine yönelik talimatların ilgili birimlere verildiği Kuruma yazı ile 
bildirilmiştir. Öte yandan benzer şikâyetlerin çözümü adına 2015/19 sayılı Genelge ile mevzuat 
değişikliğine gidilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Destek Prim (SGDP) Kesintilerinin Kaldırılması



‒ 121 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 289’a 1’inci Ek)14

Kuruma sıklıkla başvuru konusu yapılan hususlardan birinin de “SGK tarafından, gayri 
faal şirketlerin ortakları ve gayri faal işyeri sahiplerinin emekli maaşlarından yapılan sosyal 
güvenlik destek primi (SGDP) kesintilerinin kaldırılması” olduğu görülmektedir. SGDP; belirli 
yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı 
bağlanan sigortalıların; yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde 
işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde ise kendilerinden alınan 
primdir. 

Konuyla ilgili yapılan bir başvuru üzerine SGDP kesintilerinin başvurucuya iade 
edilmesi yönünde SGK’ya tavsiyede bulunulmuştur. Karara SGK tarafından uyulmuş ve 
böylece idarenin yerleşmiş uygulamasında değişikliğe gitmesine ve şikâyetçilerin sorunlarının 
çözüme kavuşturulmasına imkân sağlanmıştır. 

Ancak resen terkinden önce şirketin gayri faal olduğu döneme ilişkin yapılan 
kesintilerin de araştırılması gerektiği, aksi takdirde hakkaniyete aykırı bir durum oluşabileceği 
yönünde Kurumca verilen bir Tavsiye Kararına ise SGK tarafından olumlu dönüş
yapılmaması/uyulmaması sebebiyle, başvurucuların bu talepleri doğrultusunda Kurumca
verilmiş olan çatı Tavsiye Kararı yeni başvuruya eklenerek, başvurucunun somut durumunun 
yeniden değerlendirilmesi için ilgili idareye gönderilmektedir. 

Dikey Geçiş Sınavı İle Hacettepe Üniversitesine Kaydolunmasının Ardından İdarece 
Yetim Aylığının Kesilmesi

Sosyal güvenlik mevzuatında bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir 
yükseköğrenimde geçen sürelerde yetim aylığı ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Kuruma
yapılan bir başvuruda şikâyetçi, iki yıllık yüksekokulu bitirmesinin ardından dikey geçiş sınavı 
sonucu Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesini kazandığını ve hazırlık sınıfından 
başlatıldığını, bunun sonucunda SGK’nın, "dikey geçiş ile üçüncü sınıfa kayıt yaptırmayarak 
hazırlık sınıfına (intibak sınıfına) kayıt yaptırdığı için yetim aylığını kestiğini" belirterek 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, şikâyetçinin "ikinci bir yükseköğrenim" yapmadığı, "bir 
üst düzeyde öğrenim" yaptığı ve bu yükseköğrenimine de ilgili üniversitenin belirlediği kurallar 
çerçevesinde devam ettiği anlaşıldığından; uygulamanın hukuka ve hakkaniyete uygun 
olmadığı tespit edilmiştir. Alınan Tavsiye Kararı doğrultusunda şikâyetçinin aylık kesme 
işleminin geri alındığı Kuruma bildirilmiştir.

2.4.1.15. Adalet İşleri

Bu alana ilişkin gelen şikâyetler değerlendirildiğinde; ilk derece mahkemelerindeki 
yargılamalar sonucunda verilen mahkûmiyet kararları, vatandaşların tarafı oldukları davaları 
kazanmalarına rağmen kendileri aleyhine de vekalet ücreti ödenmesine karar verilmesi ve bu 
uygulamanın kaldırılması, UYAP ortamında tutulan sabıka kayıtlarının silinmesi, Cumhuriyet 
Savcılıklarına yapılan şikâyetler hakkında herhangi bir işlem yapılmaması ve boşanmış 
eşlerden özellikle de babaların, velayetleri annelerinde bulunan çocukları ile görüşmek 
istediklerinde sıkıntı yaşamaları, icra yolu ile çocuklarını görebilmeleri nedeniyle her seferinde 
büyük bir maddi külfetin altına girilmesi ve bu uygulamaya bir son verilerek yaşadıkları 
sıkıntıların giderilmesi yönündeki başvurulardan oluştuğu görülmektedir.
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2.4.1.16. Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı Hakları

Kuruma nüfus ve vatandaşlık işlemleri kapsamında özellikle kişilerin nüfus bilgilerinde 
yapılan hatalar sebebiyle yaşanılan mağduriyetlerin ilgili nüfus müdürlükleri tarafından çözüme 
kavuşturulmaması ile pasaport hizmetleri ve vatandaşlığa kabul veya çıkarmaya ilişkin 
başvurular gelmektedir.

Mülteci ve sığınmacı haklarına ilişkin olarak Kuruma 2015 yılı içerisinde sınırlı sayıda 
şikâyet başvurusu yapılmıştır.

2.4.1.17. Sağlık İşleri

Kuruma sağlık alanında yapılan başvurulara bakıldığında; aile hekimliklerine yönelik 
başvurular başta olmak üzere, tedavi giderleri ve tutukluların sağlık hizmetlerine erişimine 
yönelik başvuruların ulaştığı görülmektedir.

2.4.1.18. Eğitim-Öğretim, Gençlik ve Spor 

Konuyla ilgili şikâyet başvurularına bakıldığında; kredi, burs, katkı payı ve öğrenim 
ücretlerine ilişkin başvurular, YÖK işlemleri, üniversitelerin uygulamaları ve merkezi olarak 
yapılan sınav uygulamaları başta olmak üzere yükseköğretim hizmetleri ve ilköğretim ile 
ortaöğretim hizmetlerine ilişkin şikâyet başvurularının alındığı görülmektedir. İşe alım 
sınavlarında ise özellikle “sınavların değerlendirme usulleri” şikâyet konusu olmakta, bu 
konularda ilgili mevzuat ve bilirkişi görüşleri birlikte değerlendirilerek karar verilmektedir.

Kredi, Burs, Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerine İlişkin Başvurular

Yapılan başvurulardan birinde başvurucu, öğrenim kredisinin ödeme süresinin ve geri 
ödeme başlangıç tarihinin ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak hesaplandığını iddia 
ederek söz konusu tarihlerin düzeltilmesini talep etmiştir. Yapılan incelemede şikâyetçi haklı 
bulunmuş ve belirlenen takvim esas alınarak sürelerin yeniden düzenlenmesi hususunda yeni 
bir işlem tesisi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulunulmuştur. 

Yüksek Lisans programına kayıt yaptıran ve 1 yıl bilimsel hazırlık sınıfında okuyan bir 
başvurucunun, harç yatırmaması gerekirken yatırmak zorunda kaldığı ve harç tutarının iadesini 
talep ettiği başvurusu haklı bulunarak, harç ücretinin iadesi yönünde Gazi Üniversitesi 
Rektörlüğüne tavsiyede bulunulmuştur. Aynı talepli bir başka başvuruda ise işlemin mevzuata 
uygun olması dolayısıyla talep reddedilmiştir. 

Diğer bir başvuruda ise şikâyetçi, uzaktan öğretim lisans tamamlama programını 
kazandığını ve uzaktan eğitim gören öğrencilere kredi verilmeyeceğine ilişkin bir 
düzenlemenin bulunmamasına karşılık almış olduğu öğrenim kredisinin kesildiğini 
belirtmektedir. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda başvurucu haklı bulunarak öğrenim 
kredisinin yeniden tahsis edilmesi ve bu süreçte ödenmemiş olan öğrenim kredisinin 
şikâyetçiye ödenerek mağduriyetinin giderilmesi ve makul sürede yeni bir işlem tesis etmesi 
yönünde Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne tavsiyede 
bulunulmuştur. 

ÖSYM Tarafından Yapılan Sınavlarla İlgili Uygulamalar

ÖSYM tarafından sınavlara ilişkin sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan 
düzenlemelere bağlı olarak şikâyetlerde de artış olduğu, sınav güvenliği sağlanırken kimi 



‒ 123 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 289’a 1’inci Ek)16

zaman mağduriyetlerin de ortaya çıkabildiği görülmüştür. Bunun yanında salon görevlilerinin 
tutum ve davranışlarına yönelik olarak da Kuruma başvurularda bulunulmuştur.

Yükseköğretim Kurumları Tarafından Yapılan Uygulamalara İlişkin Başvurular

Kuruma YÖK ve farklı üniversitelere ilişkin olarak da başvurular ulaşmaktadır. Bu 
başvuruların hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri ile diğer personel tarafından yapıldığı, 
şikâyet konusu olarak YÖK tarafından alınmış olan kararların yanı sıra hem derslere ilişkin 
hem de üniversite yönetimi ile personele ilişkin şikâyetlerin yapıldığı görülmüştür.

İş Sınavlarına İlişkin Başvurular

Kuruma Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve farklı kurumlar tarafından yapılan sınavlar ve 
sınav süreçlerinin objektif olmadığı ve mağduriyet yarattığına dair başvurularda bulunulmuştur. 
Bununla birlikte bu başvurular arasında tavsiye kararı verilen bir başvuru olmamıştır. 

Kamu Personelinin Kurum İçi Eğitim Konularına İlişkin Başvurular

Konuyla ilgili TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığında görevli muhasebe şeflerinin 
başvuruları üzerine mevzuat değişikliğine gidilerek genel bütçeli idarelerde muhasebe yetkilisi 
yardımcısı eşiti görevler arasına TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığında şef unvanında 
çalışanların eklenmesi ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması için tasarı hazırlanması ile 
Başbakanlığa sunulması hususunda Maliye Bakanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

2.4.1.19. Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetler

Emlak Vergisi İadesi

Kuruma bu konuda yapılan bir başvuruda şikâyetçi, 2002 yılından itibaren maliki 
olduğu mesken ile ilgili olarak, kendisine tahakkuk eden emlak vergilerini düzenli olarak 
ödediğini, herhangi bir geliri olmadığını ve bir meskene sahip olması nedeniyle indirimli emlak 
vergisi uygulanmasından yararlanmak için başvuru yaptığını, başvurunun idare tarafından 2014 
takvim yılı ve müteakip yıllar için kabul edildiğini, bu bağlamda Emlak Vergisi Kanununun
ilgili hükümleri, Maliye Bakanlığının konuya ilişkin yayımladığı tebliğler ve emsal görüşler 
doğrultusunda, 2013 yılı ve daha önceki yıllarda tahsil edilen emlak vergisi bedellerinin tarafına 
iade edilmesi gerektiğini talep etmiştir. 

İlgili mevzuat hükümlerinde gereği zamanaşımı süresi dolduktan sonra vergi hatalarının 
düzeltilemeyeceğini kesin bir ifadeyle belirtilmiştir. Bu bağlamda şikâyetçinin iade talebini 
2014 yılında yaptığı göz önünde bulundurulursa geriye dönük olarak 2013, 2012, 2011, 2010 
ve 2009 yıllarında ödemiş olduğu emlak vergilerinin iade edilmesinin mümkün olduğu 
görülmektedir. Daha önceki vergilerin iade edilmesi yasal çerçevede imkân dâhilinde değildir. 
Bu kapsamda Kurum tarafından düzenlenen Kısmî Tavsiye Kısmî Ret Kararını ilgili idare olan 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı yerinde bularak, yukarıda açıklanan dönemlere ilişkin 
tahakkuk ve tahsil edilen vergi miktarını mükellefe iade etmiştir. Kurum kararının basına 
yansımasının ardından aynı konuda veya benzer konularda şikâyetler, Kurum kayıtlarına girmiş 
bulunmaktadır.

2.4.1.20. Mülkiyet Hakkı 

Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırmasız el atma ile ilgili Kuruma yapılan bir başvuruda şikâyetçi, Ankara İli 
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Dikmen Vadisi projesi kapsamında 2006 yılında 630,00 m² yüzölçümlü arsalarını Ankara 
Büyükşehir Belediyesine kat karşılığı verdiğini, ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen 
projenin başlatılmaması üzerine, 2013 yılında arazinin bedelini almak için mahkemeye 
başvurduğunu, mahkemenin anılan Belediye aleyhine karar verdiğini, fakat kamu mallarına 
haciz getirilemediğinden bu kararın uygulanamadığını, diğer taraftan belediyenin mahkemece 
belirlenen tutarı ödemeye başladığını, fakat ödenen taksit ile borcun bitmesinin mümkün 
olmadığını, belli bir ödeme takviminin de bulunmadığını belirterek, mahkeme kararı ile 
belirlenen alacağının tamamının ödenmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise ödeme tarih 
ve miktarlarının belirlenmesi hususunu şikâyete konu etmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda şikâyetçinin, kesinleşen mahkeme ilamına göre arta kalan 
alacağının tamamının peşin olarak ödenmesi, bu mümkün olmadığında, kabul edilebilir, 
gerçekçi ve makul bir sürede ödeme takvimi yapılarak ödeme yapılması ve mağduriyetinin 
giderilmesi için yeni bir işlem tesis edilmesi hususunda, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına Tavsiye Kararı verilmiş olup karara ilgili idarece uyulmuştur.

2.4.1.21. Enerji İş ve İşlemleri

Kayıp Kaçak Bedeli

Bireyler; kayıp-kaçak bedeli adı altında alınan bedelin bir hizmet bedeli karşılığı olmadan 
alındığı, bu uygulama ile kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak tüketiminin ve tedarikçi elektrik 
dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp 
ve kaçak tüketimlerinin dürüst aboneye yansıtıldığı hususlarını ifade ederek Kuruma şikâyet 
başvurusunda bulunmaktadırlar.

İlgili Anayasa hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulunun kararı dikkate alındığında; hırsızlanmak suretiyle kaçak olarak 
elektriğin kullanılması sonucu oluşan maliyetin ve elektrik dağıtım şirketlerinin teknolojik 
gelişmelere uyum göstermemesi sonucunda meydana gelen kayıp bedelinin; faturalarını ödeyen 
dürüst tüketicilerden alınmaması, bu bağlamda kayıp kaçak bedelinin Devlet tarafından 
sübvanse edilerek dürüst tüketicilerin menfaatlerinin korunması, aynı zamanda kaçak elektriği 
kullananların cezalandırılması ve kayıp bedelini ortadan kaldıracak gerekli teknik altyapının 
sağlanması yönünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan gerekli düzenlemeler ve çalışmalar yapması beklenmektedir.

2.4.1.22. Ulaştırma, Basın ve İletişim

Ulaştırma, basın ve iletişim alanında yapılan şikâyet başvurularının niteliğinin ise daha 
çok 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan başvurulardan 
oluştuğu gözlenmektedir.

2.5. Kamu Denetçiliği Kurumunun 2015 Yılında Ülkemize Katma Değeri

Raporda, insan haklarının korunması ve tanınmasına olan katkısının artırılması için 
Kurum mevzuatında yapılması önerilen değişiklikler şöyle sıralanmaktadır:

- İyi yönetim ilkelerine Kanunda yer verilmesi,
- “Öneri” yerine “Tavsiye” ibaresinin kullanılması,
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- Resen inceleme yetkisinin verilmesi,
- Kabuledilebilirlik incelemesi yapılması,
- Yerinde inceleme yetkisinin verilmesi,
- Arabuluculuk yoluyla çözümleme,
- Tavsiye kararları doğrultusunda değerlendirme yapacak makamların belirlenmesi,
- Tavsiye kararları doğrultusunda yapılacak işlem ve eylemlerden dolayı ilgili merci veya 

görevlilere sorumluluk yüklenmemesi,
- İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili dava açma ve davalara katılma yetkisinin 

verilmesi,
- Bilirkişi, tanık masraf ve ücretlerinin yeniden düzenlenmesi,
- Kurumun istinabe yoluna gidebilmesi,
- Kurumun teşkilat yapısının düzenlenmesi,

İnsan Odaklı Kamu Yönetimi Anlayışının Yerleşmesinde Ombudsmanlığın Rolü
Raporda ombudsmanlığın ayırt edici özelliği olarak; idareyi denetlemesi, bağımsız ve 

tarafsız olması ile bağlayıcı nitelikte olmayan tavsiye kararları verme yetkisi vurgulanmaktadır.

Raporda başvurular üzerine Kurumun işlemlerinin şikâyetin sonuçlanması ile bitmeyip, 
kararların uygulanmasının takibinin yapıldığı, Kurum kararlarının medya ile paylaşılarak 
kamuoyu desteği oluşturulmasının böylece idarenin Kurum kararlarını uygulamaya sevk 
edildiği ifade edilmektedir. Kurum kararlarının uygulanmasının farklı araç ve yöntemlerle takip 
edilmesi Kurumun etkinliğini arttıracak nitelikte faaliyetler olarak değerlendirilebilir. 

Raporda Kurumun ülkemizde hakların korunmasına önemli bir katkısı olarak 
çocuklardan başvuru alabilmesi zikredilmiştir. 22/04/2014 tarihinde çocuk internet sayfasının 
(www.kdkcocuk.gov.tr) ulusal mevzuata göre belirlenmiş farklı yaş grupları aralıklarına göre 
hazırlanarak çocukların Kuruma başvurularının kolaylaştırılmasının, çocuk haklarının 
tanınmasında ve hakların uygulanmasında önemli katkısının olacağı değerlendirilmektedir. 

Kadın hakları alanında sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra üniversitelerin ve baroların 
kadın araştırma ve uygulama merkezleri ile iletişimini teminen gerçekleştirilen karşılıklı 
ziyaretler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yapılan ortak çalışmalar 
ile kadın sığınma evlerine ziyaretlerin kadın haklarının hayata geçmesine hizmet edeceği 
değerlendirilebilir. Ayrıca Kurum çalışma usul ve esaslarını belirleyen Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinde yer alan “şikâyetin insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, çocuk 
hakları ve kamuyu ilgilendiren genel konulara yönelik olması halinde menfaat ihlali aranmaz.”
hükmü uyarınca kadın hakları ile ilgili olarak menfaat ihlali şartı aranmaksızın sivil toplum 
kuruluşları ile diğer kişilerin şikâyet başvurularının Kurum tarafından kabul edilmesi de sayılan 
alanlarda hak ihlallerinin denetlenmesine ve önlenmesine hizmet edecektir. 

2.5.1. Kurumun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlişkileri

TBMM’ye bağlı bir kurum olarak şekillendirilen Kamu Denetçiliği Kurumunun TBMM 
ile ilişkisi, özellikle yıllık rapor ve özel raporların TBMM’ye sunulması ve Kurumun tavsiye 
kararlarına ilgili idarelerin uyumunun TBMM tarafından takip edilmesini hususlarında önem 
arzetmektedir.

Raporda Kurumun, mevzuatın kendisine verdiği, “idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet 
üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı 
adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve 
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idareye önerilerde bulunmak” görevini Meclisten aldığı, yani milletten aldığı güçle yapmakta 
ve faaliyetleri ile aldığı önerileri kapsayan yıllık raporunu Meclise sunarak, millete karşı 
sorumluluğunu yerine getirmekte olduğu ifade edilmektedir. 

Raporda Kurum ile TBMM arasındaki ilişkileri güçlendirmek üzere, TBMM’deki İhtisas 
Komisyonlarına iletilen ve Kuruma başvuru özelliği taşıyan şikâyetlerin, Kuruma havalesinin 
daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde olmasını teminen TBMM Başkanlığı bünyesinde İhtisas 
Komisyonları ile Kurum arasında bir bağlantı noktası olarak bir büro tahsis edilmesinin yararlı 
olacağı, milletvekillerinin söz konusu büroya yönlendirme yaparak, bireyler tarafından 
kendilerine iletilen idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri, büro aracılığıyla Kuruma 
ulaştırmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir. 

Ancak, Komisyonların ve milletvekillerinin doğrudan yazışma yetkisine haiz oldukları 
dikkate alındığında, bu makamların kendilerine vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerden 
idarenin işlemlerinden şikayet ihtiva edenlerin doğrudan Kuruma iletmelerinin önünde bir 
engel bulunmadığı değerlendirildiğinde bu amaçla bir büro kurulmasının, bürokrasiyi ve 
kırtasiyeciliği artırması ihtimalinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Karma Komisyonun 2013 ve 2014 Faaliyet Raporlarına İlişkin Önerileri

Kurumun İşleyişine Yönelik Görüş ve Önerileri

Karma Komisyon bu başlık altında, 2013 yılında 7.638 olan başvurunun 2014 yılında 
5.639’a düşmesinin sebeplerinin irdelenmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Ombudsmanlık kurumlarının ilk faaliyete geçtikleri yıl başvuruların yüksek düzeyde 
olması, sonraki yıl bu sayının belirli bir oranda düşmesi yaşanması sık karşılaşılan bir durum 
olup, Kurumun tanınırlığı, bilinirliği arttıkça başvuru sayısında oransal bir artışın yaşanması 
beklenmekle birlikte 2013 yılına kıyasla 2014 yılında başvuru sayısının düşmesinde kurumların 
tavsiye kararlarını uygulama konusunda isteksiz davranmalarının da nispeten etkili olduğu 
ifade edilmektedir. 

Kurumun temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelere karşı derhal müdahale 
edebilmesi, şikâyet başvurusunun yapılmasının engellenmesi ihtimalinin ortadan kaldırılması, 
şikâyetçinin idareyi şikâyet ettiğinin idarece bilinmesi durumunda mağduriyetin artması 
ihtimali, kişilerin Kuruma başvuru yolunu bilmemesi gibi nedenlerle, Kuruma re’sen hareket 
geçme yetkisi verilmesi önerisine Karma Komisyonun yaklaşımının, resen hareket etme yetkisi 
yerine başvurularda her koşulda idareye başvurulma şartının terk edilmesi, somut olayın 
özelliğine göre değerlendirme yapılarak, telafisi mümkün olmayan haller ile toplumda 
dezavantajlı gruplar için idareye başvuru şartı aranmaması hususuna riayet edilmesinin, bu tür 
başvuruların hızlı ve etkin sonuçlandırılmasının Kuruma olumlu katkı sağlayacağı yönünde 
olduğu ifade edilmektedir.

Mevzuat Değişikliği Önerileri

Karma Komisyonun, 6328 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak özellikle ‘iyi yönetişim 
ilkesi’ne yer verilmesi, Kanunun ilgili hükmündeki  ‘Öneri’ yerine  ‘Tavsiye’ ibaresinin tercih 
edilmesi, şikâyetlerin arabulucuk yoluyla çözülmesi hususunda Kuruma yetki verilmesi, 
Kanunda bilirkişi müessesinin başta ücret hakkı olmak üzere seçim ve işlevinin yeniden 
belirlenmesi, tavsiye kararları doğrultusunda işlem veya eylemden dolayı idareye veya kamu
görevlisi aleyhine herhangi bir idari ve hukuki sorumluluğa gidilemeyeceğinin hüküm altına 
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alınmasının faydalı olacağı yönünde değerlendirmelerine mukabil, Kurumun daha işlevsel 
olması, Kanunla kendisine verilen görevi etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için bu 
konularda Yüce Meclisin desteğine ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin “Tavsiye kararı” başlıklı 32’nci maddesinde, inceleme ve araştırma sonucunda 
şikâyetin yerinde olduğu kanaatine varılması hâlinde mevzuat değişikliği önerisini de içerecek 
surette tavsiye kararı verilebileceği hüküm altına alınmaktadır. 

Raporda, tavsiye kararları doğrultusunda alt düzenleyici işlemler dâhil olmak üzere 
mevzuat değişikliği önerileri ve Kurumlar tarafından gerçekleştirilenler şu şekilde yer almıştır:

2.5.2. Tavsiye Kararları ile 2015 Yılında Önerilen Mevzuat Değişiklikleri

Bu nitelikteki tavsiye kararları şu şekildedir:

2.5.2.1. Çalışma ve Sosyal Güvenliğe İlişkin Düzenlemeler

- Yetim Aylığının Kesilmesi

Dayanak alınan Kanun hükmünün yükseköğrenim yapan yetim erkek çocuklara yirmi 
beş yaşına kadar yetim aylığı bağlanmasının nedeninin, yasa koyucunun yükseköğrenim 
görmeyi teşvik etmek ve aldığı bu önlemle yükseköğrenim görmeyi özendirmek olduğu
açıkken, yetim erkek çocuklarının 4 yıllık bir yükseköğrenim süresi içerisinde 2 yıllık bir 
öğrenimi başarıyla tamamlayarak bitirmesi halinin, yönetim kurulu kararları ile yetim aylığının 
kesilmesine dayanak yapılmasının hukuka aykırı olduğu, mevcut uygulamada başarılı 
öğrencinin başarısı sebebiyle cezalandırıldığı, başarısız öğrencinin ise korunduğu bir sonuca 
sebep olduğu bu durumun ise Devletin maddi olanakları olmayan başarılı öğrenciyi destekleme 
yükümlülüğü ile tezat oluşturacak şekilde hakkaniyete aykırı düştüğü ifade edilerek SGK 
Yönetim Kurulunun 09/01/2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararıyla oluşturulan işlemin 
uygulamasına son verilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılarak şikâyetçinin mağduriyetin 
giderilmesi hususunda SGK Başkanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

Göz Protezi Bedelinin Gerçek Piyasa Fiyatlarına Yaklaştırılması
Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenen göz protezi bedelinin tekrar gözden geçirilmesi, 

kişiye özel hazırlanan göz protezi fiyatlarına ilişkin gerçek piyasa fiyatlarının araştırılarak ve 
ulaşılan söz konusu fiyatlar dikkate alınarak SUT bedelinin makul süre içerisinde gerçek piyasa 
fiyatlarına yakın bir tutara yükseltilmesine yönelik değişiklik yapılması hususunda SGK 
Başkanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

2.5.2.2. Eğitime İlişkin Düzenlemeler

- Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında Öğretmen Çocuklarına Kontenjan 
Tanınmasına Son Verilmesi

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında öğretmen çocuklarına kontenjan 
tanınmasına son verilmesi, bu kapsamda 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı 
veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda makul 
sürede değişiklik yapılarak 4’üncü maddesindeki "öğretmen çocukları" ibaresinin çıkarılması, 
anılan Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız 
Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde de bu yönde gerekli değişikliklerin 
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yapılması, sınav sonucunda kontenjan bazında oluşan taban ve tavan puanlarının öğrenci ismi 
belirtilmeksizin ilan edilmesi hususlarında Millî Eğitim Bakanlığına ve mevzuat değişikliği 
teklifine ilişkin tasarıyı gündeme alması hususunun takdir ve gereği için de Başbakanlığa 
tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

2.5.2.3. Özel Hayatın Gizliliği – Hakların İadesi ve Mesleki Taleplere İlişkin Düzenlemeler

- Yazılım Programının Revize edilmesi

3568 sayılı Kanunda, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 
Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ve Haksız 
Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi 
Meslek Kararında belirtilmemesine rağmen İdarenin keyfi bir şekilde yazılım sözleşmelerin 
yıllık olma şartını koymasının hukuk devleti ilkesine ve Borçlar Kanununun 26’ncı maddesine 
aykırı olduğu değerlendirildiğinden söz konusu hükmün bu açıdan makul bir sürede revize 
edilmesi gerektiği kanaatine varılarak yazılımla ilgili gerekli revizyonun yapılması gerektiği 
hususunda ise Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları
Birliğine (TÜRMOB)’a tavsiyede bulunulmuştur.

- Serbest Muhasebecilik Staj Başvurusu
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanununun 4’üncü maddesinde geçen “Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile” ibaresinin kaldırılması yönünde Kanunun revize edilerek 
mağduriyetlerin giderilmesi ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması için kanun tasarısı 
hazırlaması ve Başbakanlığa sunması hususunda, Maliye Bakanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

2.5.2.4. Kamu Personel Rejimine İlişkin Düzenlemeler

- Gelir Uzmanlarının Görevlendirilmesi

Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkra 
hükmüyle belirlenen hiyerarşik kademenin hakkaniyete uygun biçimde düzenlenmesi 
hususunda Gelir İdaresi Başkanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

- Kamu Konutunun Kullanılması
Abdullah Gül Üniversitesi Lojman Tahsis Yönergesinin 11 inci maddesinin (e) 

bendinin makul bir sürede düzeltilmesi gerektiği hususlarında Abdullah Gül Üniversitesi 
Rektörlüğüne tavsiyede bulunulmuştur.

- Görevde Yükselme Sınavı
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendinin makul bir sürede daha açık ve net olarak düzenlenmesi 
hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

- Kurum İçi Geçici Görevlendirmeler
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde "kurum içi geçici görevlendirme"ye ilişkin 

uygulama birlikteliğinin sağlanması ve yargıya intikal eden sorunların azaltılması amacıyla 
konu hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hukuki zeminin oluşturulması yönünde 
Millî Eğitim Bakanlığına ve Başbakanlığa tavsiyede bulunulmuştur.

- Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Eğitimine Katılmak İçin Yapılan Başvurunun 
Reddedilmesi
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6253 sayılı Kanunda genel bütçeli idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti 
görevler arasına TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığında şef kadrosunda çalışanların 
eklenmesi için değişiklik yapılması için tasarı hazırlaması ve Başbakanlığa sunması hususunda 
Maliye Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne mevzuat değişikliği 
teklifine ilişkin tasarıyı gündeme alması hususunda, takdir ve gereği için de Başbakanlığa 
tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Tarafından Yapılan Hava Kurtarma ve
Yangınla Mücadele Memuru (ARFF) Alımlarında "Erkek Olma" Şartının 
Kaldırılması
DHMİ tarafından ARFF memuru alımında "erkek olma" şartı aranmasının hukuka, 

hakkaniyete ve taraf olunan uluslararası sözleşmelere aykırılığı gerekçesiyle, 04/06/2003 tarihli 
"Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesi"nin ARFF personelinde 
aranacak özellikler başlığı altında yer verilen "erkek olmak" şartının kaldırılması ve 
uygulamanın bu yönde değiştirilmesi hususunda DHMİ Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede 
bulunulmasına karar verilmiştir.

2.5.2.5. Mali Haklara İlişkin Düzenlemeler

- Üniversiteler, Mahalli İdareler ve Yargı Organlarında Çalışan Mali Hizmetler 
Uzmanlarının Özlük Hakları

Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzman ve yardımcılarının diğer mali hizmetler 
uzmanlarıyla aynı özlüğe göre çalışma istekleri haklı bir beklenti olarak değerlendirilerek 
gerekli mevzuat düzenlemesi yapılması hususunda Maliye Bakanlığına tavsiyede 
bulunulmuştur.

- Geçici Personele Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi

Özelleştirme Uygulamaları sonucunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü 
maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen geçici personellere sürekli görev yolluğu 
ödenebilmesi için gerekli yasal değişikliğin yapılması hususunda Maliye Bakanlığı’na 
tavsiyede bulunulmuştur.

2.5.2.6. Engelli Hakları

- Atipik Otizm Hastası Çocuğun Okul Öncesi Destek Eğitimi

Okul öncesi eğitim (erken çocukluk eğitimi) döneminde destek eğitim hizmeti almakta 
olan engelli çocuklar için Devlet tarafından karşılanan aylık saat miktarlarının uluslararası 
standartlara uygun olarak ödenen miktardan daha fazla artırılması için ilgili mevzuatta 
değişiklik yapılması hususunda Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına, mevzuat 
değişikliği tavsiyesinde bulunulmuştur.

- Elektrik Enerjisi Kullanımında Engellilere Pozitif Ayrımcılık Uygulanması
Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalarda olduğu gibi gelir düzeyi düşük engellileri de 

içerecek şekilde belirlenecek ölçütler çerçevesinde desteklenmesi için bir çalışma yapması 
gerektiği yönünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna tavsiyede 
bulunulmuştur.

2.5.2.7. Enerji Konusuna İlişkin Düzenlemeler
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yapılması, sınav sonucunda kontenjan bazında oluşan taban ve tavan puanlarının öğrenci ismi 
belirtilmeksizin ilan edilmesi hususlarında Millî Eğitim Bakanlığına ve mevzuat değişikliği 
teklifine ilişkin tasarıyı gündeme alması hususunun takdir ve gereği için de Başbakanlığa 
tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

2.5.2.3. Özel Hayatın Gizliliği – Hakların İadesi ve Mesleki Taleplere İlişkin Düzenlemeler

- Yazılım Programının Revize edilmesi

3568 sayılı Kanunda, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 
Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ve Haksız 
Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi 
Meslek Kararında belirtilmemesine rağmen İdarenin keyfi bir şekilde yazılım sözleşmelerin 
yıllık olma şartını koymasının hukuk devleti ilkesine ve Borçlar Kanununun 26’ncı maddesine 
aykırı olduğu değerlendirildiğinden söz konusu hükmün bu açıdan makul bir sürede revize 
edilmesi gerektiği kanaatine varılarak yazılımla ilgili gerekli revizyonun yapılması gerektiği 
hususunda ise Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları
Birliğine (TÜRMOB)’a tavsiyede bulunulmuştur.

- Serbest Muhasebecilik Staj Başvurusu
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanununun 4’üncü maddesinde geçen “Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile” ibaresinin kaldırılması yönünde Kanunun revize edilerek 
mağduriyetlerin giderilmesi ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması için kanun tasarısı 
hazırlaması ve Başbakanlığa sunması hususunda, Maliye Bakanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

2.5.2.4. Kamu Personel Rejimine İlişkin Düzenlemeler

- Gelir Uzmanlarının Görevlendirilmesi

Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkra 
hükmüyle belirlenen hiyerarşik kademenin hakkaniyete uygun biçimde düzenlenmesi 
hususunda Gelir İdaresi Başkanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

- Kamu Konutunun Kullanılması
Abdullah Gül Üniversitesi Lojman Tahsis Yönergesinin 11 inci maddesinin (e) 

bendinin makul bir sürede düzeltilmesi gerektiği hususlarında Abdullah Gül Üniversitesi 
Rektörlüğüne tavsiyede bulunulmuştur.

- Görevde Yükselme Sınavı
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendinin makul bir sürede daha açık ve net olarak düzenlenmesi 
hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

- Kurum İçi Geçici Görevlendirmeler
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde "kurum içi geçici görevlendirme"ye ilişkin 

uygulama birlikteliğinin sağlanması ve yargıya intikal eden sorunların azaltılması amacıyla 
konu hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hukuki zeminin oluşturulması yönünde 
Millî Eğitim Bakanlığına ve Başbakanlığa tavsiyede bulunulmuştur.

- Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Eğitimine Katılmak İçin Yapılan Başvurunun 
Reddedilmesi
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6253 sayılı Kanunda genel bütçeli idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti 
görevler arasına TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığında şef kadrosunda çalışanların 
eklenmesi için değişiklik yapılması için tasarı hazırlaması ve Başbakanlığa sunması hususunda 
Maliye Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne mevzuat değişikliği 
teklifine ilişkin tasarıyı gündeme alması hususunda, takdir ve gereği için de Başbakanlığa 
tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Tarafından Yapılan Hava Kurtarma ve
Yangınla Mücadele Memuru (ARFF) Alımlarında "Erkek Olma" Şartının 
Kaldırılması
DHMİ tarafından ARFF memuru alımında "erkek olma" şartı aranmasının hukuka, 

hakkaniyete ve taraf olunan uluslararası sözleşmelere aykırılığı gerekçesiyle, 04/06/2003 tarihli 
"Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesi"nin ARFF personelinde 
aranacak özellikler başlığı altında yer verilen "erkek olmak" şartının kaldırılması ve 
uygulamanın bu yönde değiştirilmesi hususunda DHMİ Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede 
bulunulmasına karar verilmiştir.

2.5.2.5. Mali Haklara İlişkin Düzenlemeler

- Üniversiteler, Mahalli İdareler ve Yargı Organlarında Çalışan Mali Hizmetler 
Uzmanlarının Özlük Hakları

Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzman ve yardımcılarının diğer mali hizmetler 
uzmanlarıyla aynı özlüğe göre çalışma istekleri haklı bir beklenti olarak değerlendirilerek 
gerekli mevzuat düzenlemesi yapılması hususunda Maliye Bakanlığına tavsiyede 
bulunulmuştur.

- Geçici Personele Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi

Özelleştirme Uygulamaları sonucunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü 
maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen geçici personellere sürekli görev yolluğu 
ödenebilmesi için gerekli yasal değişikliğin yapılması hususunda Maliye Bakanlığı’na 
tavsiyede bulunulmuştur.

2.5.2.6. Engelli Hakları

- Atipik Otizm Hastası Çocuğun Okul Öncesi Destek Eğitimi

Okul öncesi eğitim (erken çocukluk eğitimi) döneminde destek eğitim hizmeti almakta 
olan engelli çocuklar için Devlet tarafından karşılanan aylık saat miktarlarının uluslararası 
standartlara uygun olarak ödenen miktardan daha fazla artırılması için ilgili mevzuatta 
değişiklik yapılması hususunda Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına, mevzuat 
değişikliği tavsiyesinde bulunulmuştur.

- Elektrik Enerjisi Kullanımında Engellilere Pozitif Ayrımcılık Uygulanması
Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalarda olduğu gibi gelir düzeyi düşük engellileri de 

içerecek şekilde belirlenecek ölçütler çerçevesinde desteklenmesi için bir çalışma yapması 
gerektiği yönünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna tavsiyede 
bulunulmuştur.

2.5.2.7. Enerji Konusuna İlişkin Düzenlemeler
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- Dağıtıcı Lisansı Sahiplerine Getirilen Yıllık Asgari Satış Zorunluluğu

01/02/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile dağıtıcı lisansı sahiplerine yıllık asgari 
60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış zorunluluğu getirilmesine dair hükümlerin
kaldırılması hususunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) tavsiyede 
bulunulmuştur.

2.5.2.8. Azınlık Statüsünde Olan Din Görevlilerinin Mali Talepleri

Lozan Andlaşması kapsamında azınlık kabul edilen vatandaşlarımızın sosyal 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak mümkün bulunması halinde meri mevzuatın 
işlerliğinin sağlanması, bunun mümkün olmaması halinde ise mevzuat değişikliğiyle şikâyet 
konusu talebin yeterli oranda karşılanması yönünde Başbakanlığa tavsiyede bulunulmuştur.

2.5.3. Tavsiye Kararları Doğrultusunda 2015 Yılında Gerçekleştirilen Mevzuat 
Değişiklikleri

- Gayri Faal Olan Şirketlerin Ortaklarından Yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi 
(SGDP) Kesintilerinin İptali ve İadesi 

Şirketlerin tasfiye sürecine, terkin kararından çok daha sonra girmeleri ve tasfiyenin 
sonlanarak ticaret sicilinde tescilin belli bir süreci gerektirmesi ve bu süreçte şirket ortaklarının 
aylıklarından SGDP kesilmesinin, uygulamada şikâyetçi ile benzer durumda bulunan sermaye 
şirketi ortaklarının mağduriyetine yol açtığı kanaatine varılarak şikâyetçinin aylığından, ortağı 
olduğu şirket hakkında ilgili vergi dairesince verilen resen terkin kararından sonra, bahsi geçen 
şirketin ticari faaliyetine devam edip etmediği yönünde herhangi bir araştırma yapılmaksızın 
SGDP kesilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı; resen terkin kararından sonra şirketin ticari 
faaliyetinin, şikâyetçinin de fiili çalışmasının olup olmadığının araştırılması; bu bağlamda bir 
ticari faaliyet ya da fiili çalışma tespit edilemiyorsa, resen terkin tarihinden itibaren yapılan 
SGDP kesintilerinin iade edilmesi yönünde SGK Başkanlığına tavsiyede bulunulmuş, bu karar 
üzerine Kurum 27/01/2015 tarih ve 516181 sayılı genel yazı ile faaliyetlerinin olmadığını 
belgeleyen gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile şirket ortaklarının bu 
belgeleri SGK’ya ibraz etmelerine bağlı olarak SGDP tescil işlemlerinin sonlandırılacağı ve 
daha önce tahsil edilen tutarların iade edileceği yönünde alt düzenleyici normda değişikliğe 
gitmiştir.

- Dikey Geçiş Sınavı İle Hacettepe Üniversitesine Kaydolunmasının Ardından İdarece 
Yetim Aylığının Kesilmesi

Makul bir süre içinde yeniden yetim aylığı bağlanması hususunda SGK Başkanlığına 
tavsiyede bulunulmuş, SGK Yönetim Kurulu 03/09/2015 tarihli ve 2015/37 sayılı Kararı ile 
uygulamada değişikliğe gitmiş ve tavsiye kararı doğrultusunda şikâyetçinin aylık kesme 
işlemini geri almıştır.

- Sanatçı Borçlanması Kapsamında Ödenen Primler
SGK, borç ödeme tarihindeki asgari günlük kazançları üzerinden malullük, yaşlılık ve 

ölüm sigortaları primleri esas alınarak %20 oranı üzerinden borçlanma yapmalarına imkân 
sağlanması yönünde mevzuat değişikliğine gitmiştir.
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- Bütün Mesleki ve Teknik Lise Mezunlarına Teknisyen Unvanı verilmesi
Aldıkları eğitim ve donanımları itibariyle aralarında hiçbir farklılık bulunmayan bütün 

mesleki ve teknik lise mezunlarına teknisyen unvanı verilmesini olanaklı kılacak şekilde 3795 
sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda değişiklik 
yapılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanlığına; kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımına 
ilişkin hazırlanan KPSS Kılavuzunun adayları yanlış yönlendirmesinin önlenmesi amacıyla 
nitelik kodlarının 3795 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut düzenlemeye 
paralel olacak şekilde düzenlenmesi hususunda da yine Millî Eğitim Bakanlığına ve Devlet 
Personel Başkanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

2.5.4. Kurumua Gelen Şikâyetlerin Uzlaşı ile Çözümü

Kurum dostane yöntemlerle çözüm için gayret göstermekte ve bu sayede kişilerin adalete 
erişimi kolaylaştırılmakta ve hızlandırılmakta olup bu şekilde şikâyet başvurularının uzlaşı ile 
çözümünde iyi sonuçlar alınabilmektedir.

Bu kapsamda, 

- 2013 yılında 47,  

- 2014 yılından 46,

- 2015 yılında 161, 

olmak üzere toplam 209 adet dosya uzlaşma yöntemiyle çözüme kavuşturulmuştur.

2.5.5. Özel Raporlar Yoluyla Yapılan Katkı

Kurum idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı 
adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye 
önerilerde bulunmak üzere; 29 Mart 2013 tarihi itibariyle almaya başladığı şikâyet başvurularını 
titizlikle inceleyip, hukuk, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde sonuçlandırarak; temel hak ve 
özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi noktasında önemli bir işlev üstlenmiş bulunmaktadır. 

Raporda Kurumun, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi 
açısından çok önemli güvence olduğu kadar; idare açısından da demokrasi ve hukukun 
yerleşmesine öncülük eden bir rehber niteliğinde olduğu vurgulanmaktadır.

Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda Yıllık Rapor haricinde; 6328 sayılı 
Kanunun 7’nci maddesi birinci fıkrası (ç) bendinde kayıtlı, “Yıllık raporu beklemeksizin gerek 
görüldüğü konularda özel rapor hazırlamak.” hususu, Başdenetçinin görevleri kapsamında 
sayılmıştır. Anılan fıkra hükmü uyarınca, “Soma Maden Kazasından Hareketle Kömür 
Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Raporu” hazırlandığı, 31 Aralık 2014 tarihinde 
kamuoyu ile paylaşıldığı, yargı sisteminin sorunları ile ilgili olarak bir “Özel Rapor” 
hazırlanmakta olduğu ve en kısa sürede TBMM’ye sunulmasının hedeflendiği ifade 
edilmektedir.



‒ 132 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 289’a 1’inci Ek)25

2.5.6. Yargı Özel Raporu

Raporda adalet sisteminin işleyişi ve bu alanda yaşanan sorunlar ile bu noktada atılması 
gerekli adımları kapsayacak şekilde özel bir rapor hazırlanması amacıyla deneyimli hâkim, 
savcı ve uzmanlardan oluşan bir Komisyon oluşturulduğu, yargının sorunlarının tarihi, 
sosyolojik, demografik, ekonomik, kültürel, antropolojik, kırsal ve kentsel köken gibi ayrı 
başlıklar altında irdelenmesi; eksik ve sorunlu yanlar ile yapısal sorunların tespiti ve çözüm 
önerileri geliştirilmesi, ayrıca AB ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların standartları ile 
karşılaştırılmalı bir şekilde ortaya konulması amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve üniversitelerden görüş ve değerlendirme temin edildiği 
bilgisine yer verilmektedir. Komisyonun elde ettiği bulguları, bilimsel bir yöntemle ve 
uluslararası standartlar ile mukayeseli şekilde inceleme ve araştırmaya devam ettiği ifade 
edilmektedir.

2.6. İdarenin Kuruma ve Kararlarına Yaklaşımı

Raporda, bireyin hak ve özgürlüklerini, ulusal ve uluslararası mevzuat ışığında, hukuka 
ve hakkaniyete uygunluk boyutuyla savunma görevini üstlendiği vurgulanan Kurum, geçen 3 
yıl içerinde aldığı 19.335 adet başvuruyu inceleyip %86’sını sonuçlandırarak; idarenin insan 
hak ve özgürlüklerine saygılı bir şekilde görev yapmasına, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli 
bir şekilde yürütülmesine, kamu yönetiminde iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine, 
birey ve idare arasındaki sorunların önüne geçilmesine ve toplumda hak arama kültürünün 
benimsemesine ve güçlenmesine katkıda bulunmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır. 

Ancak Kurumun aldığı kararların tavsiye niteliğinde olması ve yaptırım yetkisinin 
bulunmaması nedeniyle idarelerin inceleme ve araştırma aşamasında gerekli destek ve katkıyı 
sunması, uzlaşma ve tavsiye kararlarını uygulaması konusunda daha istekli davranması, 
kamuoyu ve parlamentonun da Kurum kararlarının takipçisi olması Kurum kararlarının hayata 
geçmesinde büyük önem arz ettiği vurgulanmaktadır. 

2.6.1. Başvuru İnceleme ve Araştırma Aşamasındaki Yaklaşımlar ve İşbirliği Örnekleri

Raporda Kurumun görev alanı ve yetkilerinin zamanla kamu kurum ve kuruluşlarınca 
tanınarak, Kurumca istenen bilgi ve belgelerin kısa süre içinde ve doğru bir şekilde 
gönderildiği, işbirliğine açık bir tutum sergilendiği olumlu bir gelişme olarak ifadesini 
bulmakla birlikte, bazı idarelerin bu hassasiyeti göstermede isteksiz oldukları bilgisine de yer 
verilmiştir. 

Bu bağlamda, olumlu örnekler arasında YÖK, ÖSYM, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve hastanelerle yapılan yazışmalarda süre bakımından aksaklıklar 
olsa dahi dosyayı çözüme kavuşturacak gerekli bilgi ve belgelere yer verildiği, 

Anılan idarelerle yapılan telefon görüşmelerinde de yetkililere ulaşmakta sıkıntı 
yaşanmadığı, sorunun çözümünde desteklerinin alındığı, 

Millî Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının bilgi 
ve belge taleplerine zamanında ve gerekçeli olarak cevap vermekte olduğu,
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TURKCELL A.Ş.’nin de gerekli hassasiyeti göstererek bilgi ve belgeleri süresinde ve 
kapsamlı olarak Kuruma gönderdiği,

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin şikâyet başvurusunun çözümü konusunda 
özverili ve çözüm odaklı yaklaşım sergiledikleri,

Millî Eğitim Bakanlığınca İlkokul dördüncü sınıflarda 2 ders saati zorunlu ders olarak 
okutulan “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” dersinde Kuruma yer verileceği,

SGK’nın Kurumla işbirliğine açık olduğu, Kurumun tavsiye kararlarına uyulması ve 
istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz gönderilmesini temin etmek amacıyla, SGK 
yetkilileriyle bulunulan ikili temaslarda olumlu bir yaklaşım sergilendiği ifade edilmektedir. 

Bilgi ve belge taleplerine ilişkin olumsuz örnekler arasında,

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden istenilen bilgi ve 
belgelere gönderilen yazıların yeterli düzeyde ve açıklayıcı nitelikte olmadığı, pek çok 
şikâyetin Kuruma ulaşmadan çözülmesi muhtemel iken gerekli ve yeterli yaklaşımın 
gösterilmemesi nedeniyle şikâyetçilerin başvuruda bulunma ihtiyacı hissettiklerinin 
değerlendirilmekte olduğu, bu amaçla Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bir ziyaret 
gerçekleştirilerek şikâyet başvuruları ve çözüm önerileri aktarılarak kurumlararası işbirliğinin 
artırılması kararı alındığı belirtilmektedir. 

Raporda Kurum kararlarına olumsuz tutum sergilediği ifade edilen bir diğer Kurum 
Ziraat Bankasıdır. 2014/5775 şikâyet numaralı dosya ile ilgili olarak Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünden bilgi ve belge talep edilmiş ancak Bankanın, bilgi ve belge vermeme gerekçesi 
olarak idarelerinin kamu hizmeti sunmadıklarını belirterek Kurum Kanununda yer alan “idare” 
kapsamında değerlendirilemeyeceklerini ileri sürdüğü, anılan Bankanın, tüm yazışmalarda aynı 
tutumunu ısrarlı bir şekilde sürdürmekte olduğu ve bu tutumunun diğer bankalara da olumsuz 
örnek teşkil ettiği zikredilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Raporda, benzer statüdeki diğer bankalar yönünden sorun 
yaşanmaması, bankacılık sırrı, Devlet sırrıyla ilişkisinin bulunmaması, kaldı ki Kamu 
Başdenetçisinin veya görevlendireceği Kamu Denetçisinin Devlet sırrını dahi yerinde 
inceleyebileceği ve banka talep ettiğinde gizliliğe kesinlikle riayet edileceği, aksi takdirde kamu 
hizmeti gören hiçbir hukuk tüzel kişinin denetlenemeyeceği (vakıf, üniversite, özel sağlık 
kuruluşları ve özel sağlık eğitim kuruluşları, özel güvenlik şirketi vb.) hususları gerekçe 
gösterilmekte ve Bankanın kamu idaresi olmadığı ve kamu hizmeti sunmadığı yönündeki 
iddiaların dayanaktan yoksun olduğu ifade edilmektedir.

Raporda, kurumların şikâyet başvurusuna konu olan bazı idari işlem veya eylemlerle 
ilgili kendi mevzuatlarında sadece yargı yolunun öngörüldüğünü belirterek KDK kararları 
konusunda yapılacak işlemin bulunmadığını bildirmelerinin, idari mercilerin Kurum kararlarını 
etkisiz hale getiren bir diğer idari teamül olarak algılandığı zikredilmektedir.

Örnek olarak; 2015/59 sayılı şikâyet başvurusu hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünün, Kurumun bilgi ve belge isteme yazısına verdiği cevapta kamu personel 
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rejimine ilişkin konulardan olan disiplin cezaları ve affı konusunda Kuruma yapılan şikâyet 
başvurusunda “kesinleşen disiplin cezalarının ancak bir yargı kararı veya yasama tasarrufu ile 
veya belirli süreler geçtikten sonra sicil dosyasından silinebileceği”, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun kesinleşen disiplin cezalarının kaldırılması veya iptali yönünde karar almasına 
imkân bulunmadığının ifade edildiği bilgisine yer verilmiştir. 

Kurum uygulamasında Bakanlıkların birden fazla birimini ilgilendiren başvurulara dair 
resmi yazıların, “… Bakanlığına” ibaresi ile herhangi bir ana hizmet birimi veya bağlı kuruluşu 
işaret edilmeksizin gönderilmekte olduğu, fakat bilgi ve belge talep yazılarına, bakanlığın ilgisi 
olmayan birimlerine iletilmesi veya birden fazla ilgili birimi olmasına rağmen sadece bir birime 
havale edilmesi sorununu beraberinde getirdiği, bunun sonucu olarak, bilgi, belge ve 
değerlendirme talep yazılarına, zaman zaman nitelikli cevap gelmediği, bu nedenle şikâyet 
başvurularının yasada öngörülen 6 aylık süre içerisinde karara bağlanması için, bilgi ve belge 
taleplerine ilişkin yazıların bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşlardaki yoğun evrak trafiği 
içinde takibinin hızlandırılması, bakanlıklar (bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar dâhil) ile diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında irtibatı sağlayacak bir birim veya büro oluşturulması ve 
doğrudan iletişime geçilecek yetkililerin belirlenmesinin yararlı olacağı ifade edilen bir diğer 
öneridir.  

Valiliklerden gelen cevabi yazıların, il veya ilçe müdürlüğünce ilgili valiliğe iletilen 
dosyanın bir suretinden oluşması, cevabi yazıların ilgili birimlerinin amiri olan ve işlem ve 
eylemlerinden birinci derece sorumlu olan mülki idare amirinin kontrolünden geçmeksizin
doğrudan Kuruma iletilmesi hususu da Raporda eleştirilmektedir. Kurum tarafından iletilen
insan hakları ihlal iddiaları muhtevi yazılar hakkında valiliklerin daha titiz çalışıp, ilgili vali 
yardımcısı veya diğer sivil idarecilerin olayı incelemesi ve gerekiyor ise ihlal iddiası hakkında 
kendiliğinden harekete geçilmesi Kurumun haklı beklentisidir.

2.6.2. İdarenin Tavsiye Niteliğindeki Kararlara Yaklaşımı

Kararları tavsiye niteliğinde olup yaptırım yetkisi bulunmayan Kurumun, en önemli 
yaptırım gücünü kamuoyundan ve parlamentodan aldığı vurgulanmaktadır.

Kurum, şikâyet başvurularını aldığı 29/03/2013 tarihinden bu yana idarelerin tavsiye 
kararlarına uyma oranında yıllar itibariyle iyileşme olmakla birlikte bu oranın, insan hakları ve 
demokrasi kültürünün yerleştiği ülkelerdeki kararlara uyma oranının hala altında seyrettiği 
bilgisi paylaşılmaktadır. 2015 yılında gerek kamu idareleri nezdinde gerekse STK’lara yönelik 
gerçekleştirilen etkin işbirliği ve diyalog çalışmalarının olumlu sonuçlarının 2016 yılı 
oranlarında etkili olacağı beklentisi taşınmaktadır. 

Kurumca inceleme ve araştırma aşamasında birçok başvurunun bir tavsiye kararı 
alınmasına gerek kalmaksızın uzlaşma yoluyla telefon, mail vb. iletişim araçlarıyla yetkililerle 
görüşülüp çözüme kavuşturulduğu, bu çözüm üzerine de karar verilmeyip sorunun giderildiği 
ve idarelerce Kurum önerilerinin yerine getirildiği ifade edilmektedir.
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Tavsiye kararları konusunda, pek çok idarenin tavsiye kararlarını yerinde bulmasına ve 
uyma isteğine karşın konunun kanun değişikliği gerektirmesi nedeniyle kararlara uyulamadığı 
belirtilmektedir. 

Kuruma yıllar itibarıyla 

2013 yılında 7638 adet, 

2014 yılında 5639 adet 

2015 yılında 6055 adet şikâyet başvurusu yapıldığı görülmektedir. 

2014 yılı başvuru sayısına oranla 2015 başvuru sayılarında yaklaşık %8’lik bir artış 
gözlenmekte olup, bu durumun gerçekleşmesinde Kurumun işbirliği ve diyalog eksenli 
yaklaşımı ile tüm paydaşları nezdinde farkındalığının artırılması hedefini koymasının etkili 
olduğu ifade edilmiştir. 

Dünya genelindeki uygulamalara paralel olarak, Kuruma yapılan başvuruların önemli 
bir oranının Tavsiye Kararı ile sonuçlanmadığı, Tavsiye ve kısmen tavsiye kararlarının oranının 
2015 yılında sırasıyla %0,95 (56 adet) ve % 0,44 (26 adet), ret kararlarının oranının ise %1.85
(109 adet) olduğu bilgisine yer verilmektedir.  

Kararlarda emsal yargı kararlarıyla istikrar kazanan ve içtihat haline gelen uygulamalara 
dikkat çekilmesine ve idarenin bu hususu gözeterek uygulamasını düzeltmesi tavsiye 
edilmesine, böylelikle konunun yargıya taşınması engellenmeye çalışılmasına karşın tavsiye 
kararına uymaktan imtina eden Kurumların da bulunduğu belirtilmiştir. 

Yurtdışı hizmet borçlanması yapılan sürelerin Bağ-Kur basamak intibakında nazara 
alınarak yaşlılık aylığının düzeltilmesi istemi hakkında Kuruma yapılan başvuru üzerine 
Yargıtay içtihatlarında da vurgulandığı üzere 3201 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 
lafzından, daha önce yurtdışında çalışıp, Türkiye'ye döndükten sonra Kurum sigortalısı olan 
sigortalıların basamak intibakının yapılmasının düzenlenmediği ancak buna engel bir durum 
olmadığı anlaşıldığından yurtdışında geçen ve borçlanmak suretiyle hizmet süresine dâhil 
edilen sürenin, 1479 sayılı Kanunun (4956 sayılı Kanun ile değişik) 51 inci maddesine göre, 
diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçirdiği süre gibi dikkate alınarak, aynı Kanun'un 52 nci 
maddesinde öngörülen basamak yükseltme esasları çerçevesinde intibakının makul sürede 
gerçekleştirilmesi ve yaşlılık aylığının da bu surette yeniden hesaplanması yönünde işlem tesis 
edilmesi ve mevzuat değişikliği yapılıncaya kadar muhtemel mağduriyetlerin engellenmesi için 
benzer yönde genel düzenleyici bir işlem (genelge, tebliğ vb.) tesis edilmesi hususunda SGK 
Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karşın;

SGK Başkanlığının “…Kanunda mevcut hüküm bulunmadığından Tavsiye Kararı 
doğrultusunda işlem yapılamadığı, söz konusu uygulamanın ancak 3201 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılarak hayata geçirilmesinin uygun olacağının değerlendirildiğini” bildirilerek 
Karara uymamış olduğu ifade edilmektedir. Yargıtay kararlarıyla istikrar kazanan ve içtihat 
haline gelen kabulün aksine idarenin kararı uygulamamasının, kararda yer verilen tespitler 
ışığında bireyi mağdur ettiği, öte yandan şikâyetçiyi dava açmak zorunda bırakarak kamu 
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kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını engellediği Kurum tarafından 
değerlendirilmektedir.

Kimi durumlarda İdarelerin işlemlerinde hukuka ve hakkaniyete açık aykırılık tespit 
edilmiş olmasına rağmen, tavsiye kararlarına uymaktan imtina ettikleri zikredilen bir diğer 
husustur.

Örneğin, önlisans eğitimi sürecinde aldığı ancak uzaktan öğrenim lisans tamamlama 
sürecinde kesilen öğrenim kredisinin yeniden verilmesi talebiyle Kuruma yapılan başvuru ile 
ilgili olarak, mevzuatta açıkça öğrenim kredisinin kesileceği hallerin sayılmış olması;  uzaktan 
eğitim görmenin bunlar arasında yer almaması, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından da uzaktan 
eğitim konusunda bir karar alınmamış olması, öğrenim kredisinin öğrencileri maddi yönden 
desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla verilen, geri ödenmesi 
gereken bir borç paradan ibaret olması ve uzaktan eğitimin maliyetleri göz önünde 
bulundurularak, şikâyetçinin ön lisans eğitimi sürecinde aldığı öğrenim kredisinin uzaktan 
eğitim lisans tamamlama sürecinde kesilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı 
gerekçesiyle, öğrenim kredisinin yeniden verilmesi ve bu süreçte ödenmemiş olan öğrenim 
kredisinin şikâyetçiye ödenmesi gerektiği hususunda tavsiye kararı verilmiştir.

Ancak mevcut uygulama mevzuata açıkça aykırılık teşkil etmesine rağmen tavsiye 
kararı uygulanmamıştır. 

2014/3076 şikâyet numaralı başvuruda; internet üzerinden yapılan yayının erişiminin 
engellenmesi konusunda, Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen 22/04/2014 tarih 
ve 2014/394 Değişik İş sayılı Kararın uygulanması talep edilmiştir. Yapılan inceleme ve 
araştırma neticesinde verilen kararda, “…başvurucunun, söz konusu mahkeme kararının 
uygulanması ve mağduriyetinin giderilmesi noktasındaki serzenişine herhangi bir kamu idaresi 
muhatap olmamış, idarelerin verdiği yetersiz ve yasal dayanaktan yoksun işlemlerin hukuka 
uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılarak erişimin engellenmesi kararını uygulamayan 
erişim sağlayıcısına/sağlayıcılarına yönelik gerekli idari yaptırımların uygulanması hususunda 
makul sürede yeni bir işlem tesisi için tavsiyede bulunulmuştur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan gönderilen cevabi yazıda, sadece Kurum 
bünyesinde görev yapan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) yasal mevzuatından 
alıntı yapılmış, söz konusu tavsiye kararında belirtilen öneri ve eleştirilerin hiçbirisine atıf 
yapılmamış, ihlalin içeriği hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunulmamış ve tavsiye 
kararına uyma veya uymama yönünde bir değerlendirmeye yer verilmemiştir.

Tavsiye kararlarına uyma noktasında olumlu örnek olarak zikredilen, dikey geçiş sınavı 
ile Hacettepe Üniversitesine kaydolmasının ardından idarece yetim aylığının kesilmesi 
nedeniyle mağduriyetinin giderilmesi talebiyle yapılan başvuru üzerine,

Dikey geçiş sınavı ile yükseköğrenimine devam eden yetim erkek çocuklarına aylık 
bağlanması için idarenin aldığı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, üçüncü sınıfa gelme ya 
da doğrudan üçüncü sınıfa kaydolma şartını aramasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı 
tespit edilmiş ve yetim aylığının bağlanması konusunda tavsiye kararı alınmıştır. İdarenin
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tavsiye kararı doğrultusunda 03/09/2015 tarihli ve 2015/37 sayılı yeni bir Yönetim Kurulu 
kararı alarak şikâyet konusu hakkında yeni bir uygulamaya gidildiği, konuyla ilgili daha önceki 
Yönetim Kurulu kararının iptal edildiği ve şikâyetçinin talebinin yerine getirildiği konusunda 
Kurum bilgilendirilmiştir.  

Tavsiye kararına uyma noktasında bir diğer olumlu örnek ise, fazla ödenen avukatlık 
vekalet ücretinin istirdadına ilişkin işlem hakkında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tavsiyede bulunulmuştur. İdare tarafından 
“Yönetim Kurulu’nun 26/05/2015 tarihli ve 2015-11/5 sayılı toplantısında alınan 2015-88 
numaralı karar ile Kurumun tavsiye kararına uyulmasına karar verilerek gerekli işlemler tesis 
edilmiştir.

Raporda, Ülkemizde ombudsmanlık kurumunun dünyadaki, özellikle Avrupa’daki 
uygulamalara nazaran geç kurulmasından ve yerleşik kamu kültürünün bir anda değişmesinin 
zorluğundan kaynaklanan dezavantajlı durumun, Meclisin ve idarelerin değerli katkılarıyla 
giderileceği ve bu noktada ilgili kurumların desteğine ihtiyaç duyulduğu özellikle TBMM 
Başkanlığı bünyesinde tavsiye kararlarının uygulanmasını Kurum ile işbirliği içinde takip 
edecek bir mekanizmanın oluşturulmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

2.7. Ekler

2.7.1. Karar Özetleri

2.7.1.1. Kamulaştırmasız El Atma- Mahkeme Kararının Uygulanmaması

Şikâyetçi, “kamulaştırmasız el atma” nedeniyle açtığı tazminat davasında kendi ve 
iştirakçileri adına hükmedilen tazminatı icra yoluyla takip ettiği halde, tazminat bedelinin 
Ankara Büyükşehir Belediyesince belirli bir takvime bağlı olmaksızın değişen tutarlarda 
düzensiz bir şekilde ödendiğini belirtilerek, Mahkemece hükmedilen tazminat bedelinin 
tamamının ödenmesini veya ödeme tarih ve miktarlarının taahhüt edilmesini talep etmiştir. 

KDK tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda;

İdarenin mahkeme kararının uygulanmasını geciktirmesinin, ödeme takviminde ve 
tutarlarındaki belirsizliğin hukuki güvenlik ilkesini zedelediği, bütçe imkânlarının yeterli 
olmamasının ve mevzuatın hiçbir zaman, şikâyetçilerin alacağının makul sürede 
karşılanmamasının mazereti olarak kabul edilemeyeceği tespitleri yapılarak;

İdarenin mülkiyet hakkını ihlal ettiği ve hakları kötüye kullanma yasağına aykırı 
davrandığı sonucuna ulaşılmış ve şikâyetçinin, kesinleşen mahkeme ilamına göre arta kalan
(bakiye) alacağının tamamının ödenmesi, bu mümkün olmadığında, kabul edilebilir süreli ve 
gerçekçi bir ödeme takviminin yapılarak makul sürede ödenmesi ve mağduriyetinin giderilmesi 
için yeni bir işlem tesis edilmesi hususunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

2.7.1.2. Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) Memuru Alımlarında 
"Erkek Olma" Şartının Kaldırılması Talebi
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tavsiye kararı doğrultusunda 03/09/2015 tarihli ve 2015/37 sayılı yeni bir Yönetim Kurulu 
kararı alarak şikâyet konusu hakkında yeni bir uygulamaya gidildiği, konuyla ilgili daha önceki 
Yönetim Kurulu kararının iptal edildiği ve şikâyetçinin talebinin yerine getirildiği konusunda 
Kurum bilgilendirilmiştir.  

Tavsiye kararına uyma noktasında bir diğer olumlu örnek ise, fazla ödenen avukatlık 
vekalet ücretinin istirdadına ilişkin işlem hakkında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tavsiyede bulunulmuştur. İdare tarafından 
“Yönetim Kurulu’nun 26/05/2015 tarihli ve 2015-11/5 sayılı toplantısında alınan 2015-88 
numaralı karar ile Kurumun tavsiye kararına uyulmasına karar verilerek gerekli işlemler tesis 
edilmiştir.

Raporda, Ülkemizde ombudsmanlık kurumunun dünyadaki, özellikle Avrupa’daki 
uygulamalara nazaran geç kurulmasından ve yerleşik kamu kültürünün bir anda değişmesinin 
zorluğundan kaynaklanan dezavantajlı durumun, Meclisin ve idarelerin değerli katkılarıyla 
giderileceği ve bu noktada ilgili kurumların desteğine ihtiyaç duyulduğu özellikle TBMM 
Başkanlığı bünyesinde tavsiye kararlarının uygulanmasını Kurum ile işbirliği içinde takip 
edecek bir mekanizmanın oluşturulmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

2.7. Ekler

2.7.1. Karar Özetleri

2.7.1.1. Kamulaştırmasız El Atma- Mahkeme Kararının Uygulanmaması

Şikâyetçi, “kamulaştırmasız el atma” nedeniyle açtığı tazminat davasında kendi ve 
iştirakçileri adına hükmedilen tazminatı icra yoluyla takip ettiği halde, tazminat bedelinin 
Ankara Büyükşehir Belediyesince belirli bir takvime bağlı olmaksızın değişen tutarlarda 
düzensiz bir şekilde ödendiğini belirtilerek, Mahkemece hükmedilen tazminat bedelinin 
tamamının ödenmesini veya ödeme tarih ve miktarlarının taahhüt edilmesini talep etmiştir. 

KDK tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda;

İdarenin mahkeme kararının uygulanmasını geciktirmesinin, ödeme takviminde ve 
tutarlarındaki belirsizliğin hukuki güvenlik ilkesini zedelediği, bütçe imkânlarının yeterli 
olmamasının ve mevzuatın hiçbir zaman, şikâyetçilerin alacağının makul sürede 
karşılanmamasının mazereti olarak kabul edilemeyeceği tespitleri yapılarak;

İdarenin mülkiyet hakkını ihlal ettiği ve hakları kötüye kullanma yasağına aykırı 
davrandığı sonucuna ulaşılmış ve şikâyetçinin, kesinleşen mahkeme ilamına göre arta kalan
(bakiye) alacağının tamamının ödenmesi, bu mümkün olmadığında, kabul edilebilir süreli ve 
gerçekçi bir ödeme takviminin yapılarak makul sürede ödenmesi ve mağduriyetinin giderilmesi 
için yeni bir işlem tesis edilmesi hususunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

2.7.1.2. Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) Memuru Alımlarında 
"Erkek Olma" Şartının Kaldırılması Talebi
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Şikâyetçi, Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Meslek Yüksek 
Okulu'nda öğrenci olduğunu, DHMİ tarafından yapılan ARFF memuru alımlarında "erkek 
olma" şartının arandığını, bundan dolayı başvuru yapamadığını, anayasanın eşitlik ilkesine 
aykırı bu şartın uygulamasının kaldırılmasını talep etmiştir.

KDK tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucunda;

• Anayasanın 10 uncu ve 70 inci maddesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesinin 11 inci maddesi, Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşmenin 3 üncü 
maddesi,  4857 sayılı İş Kanununun 5 inci maddesi ve Başbakanlığın 21/01/2004 tarih ve 
2004/7 sayılı Genelgesi incelendiğinde, personel alımında hizmet gerekleri dışında cinsiyet 
ayırımının Anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerdeki kadın erkek eşitliğine 
ilişkin hükümlere aykırılık teşkil edeceği yönünde değerlendirmelere yer verildiği, 

• DHMİ 'nin kadın ARFF memuru alınmamasına gerekçe olarak söz konusu personelin çeşitli 
nedenlerle (doğum öncesi sonrasında yasal izin ve istirahatler, süt izni, doğum yapan 
personele nöbet yazılamaması vb.) işe devam edemeyeceği ve bu dönemlerde takviye 
personel sağlanamayacağı yönünde ileri sürdüğü gerekçenin ulusal ve uluslararası 
sözleşmelere aykırı olduğu,

• Danıştay 12. Dairesince benzer bir davaya ilişkin yapılan değerlendirmede, Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinin 11 inci maddesine vurgu 
yaparak, kurumlara personel alımlarında başvuru şartları arasında görevin gerektirdiği 
nitelikler ve hizmet gerekleri dışında hiç bir kriterin getirilemeyeceği yönünde karar 
verdiği, hususları birlikte gözetildiğinde;

DHMİ tarafından ARFF memuru alımında "erkek olma" şartı aranmasının hukuka, hakkaniyete 
ve taraf olunan uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu sonucuna ulaşılmış ve 04/06/2003 tarihli 
"Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesinde bulunan Havaalanı 
Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) Personelinde aranacak özellikler başlığı altında yer 
verilen "Erkek olmak" şartının kaldırılması ve uygulamanın bu yönde değiştirilmesi hususunda 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulunulmuştur.

2.7.1.3. Serbest Avukatlıkta Geçen Sürenin Sıra Tahsisli Lojman Puanlamasında Dikkate 
Alınması Talebi

Şikâyetçi başvurusunda, avukatlık mesleğinde geçirdiği sürenin üçte ikisinin HSYK 2. 
Dairesi tarafından meslekte geçen süre olarak kabul edildiğini belirterek, bu sürenin Kamu 
Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinde geçen “hizmet süresi” kapsamında da 
değerlendirilmesi ve lojman puanlanmasında da dikkate alınması gerekirken idarenin aksi 
yöndeki işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını iddia etmiştir.

KDK tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucunda;

Şikâyetçinin kendi adı ve hesabına serbest avukatlık yaptığı, Kamu Konutları Kanununun 2 nci 
maddesi kapsamına giren kuruluşların hiçbirinde çalıştığı süre boyunca hizmetinin 
bulunmadığı, sıra tahsisli konutların 2946 sayılı Kanunda sayılan idareler yoluyla kamuya 
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sunulan hizmetin bir karşılığı olarak motive edici, ödüllendirici ve kuruma aidiyeti pekiştirici 
bir niteliği de olduğu gözetildiğinde, serbest avukatlıkta geçen sürenin hizmet yılından 
sayılarak lojman puan sıralama cetvelinde değerlendirilmesinin hakkaniyete de uygun 
düşmediği kanaati ve sonucuna varılarak şikâyetçinin talebi reddedilmiştir. 

2.7.1.4. Yurt-Kur Lokanta Kantin İşletmeci Seçimi İşleminin İptali Talebi

Şikâyetçi firma başvurusunda, Ankara Bölge Müdürlüğüne bağlı Beştepe Kız Öğrenci 
Yurdu bünyesinde bulunan lokanta/kantin işletmesi 2014-2017 yılları arası işletici seçimine 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğünün işleminin, mevzuata ve Anayasada yer alan eşitlik ilkesine uygun olmadığı 
gerekçesiyle iptalini ve şirketlerinin haklarının iadesini talep etmiştir.

KDK tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda;

• Uyuşmazlığın, mevzuat doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda şikâyetçi firmanın 
65 puanla birinci sırada iken, 61 puan alan şirketin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü Küçük İşletmeler Statünün 9 (g) bendinde yer verilen düzenleme 
uyarınca +10 Genel Müdür takdir puanı ile puanının 71’e yükselmesi sonucu işletici 
seçilmesinden kaynaklandığı, yerleşmiş yargı içtihatlarında ve doktrinde kabul edildiği 
üzere, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı 
olduğu gibi, İdarenin hangi gerekçelerle takdir hakkını kullandığını ortaya koymak zorunda 
olduğu,

• İdarenin takdir hakkını X firması lehine kullandığı görülmekle, anılan Statüde “puanlama 
ile ilgili her hususun mutlaka belgelendirileceği” kuralına yer verilmiş olmasına karşın, 
Genel Müdürün +10 puan tercih hakkını hangi gerekçelerle kullandığına dair somut bir bilgi 
ve belge sunulmadığından, söz konusu takdir yetkisinin kamu yararı ve kamu hizmeti gereği 
ölçütlerine uygun ve gerekçeli olarak ayrıca aynı durumda bulunanlar açısından eşit 
davranma, objektif ve somut kurallara bağlı, adalet, hakkaniyet ve nesafet ilkelerini de 
gözetecek şekilde kullanıldığına dair bir bilgiye de ulaşılamadığı tespitleriyle;

İdarenin, bahse konu işlemini geri alması ve yukarıda izah edilen hususları gözeterek yeni bir 
işlem tesis etmesi yönünde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 
tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

2.7.1.5. TSK Askeri Sosyal Tesislere Günübirlik Giriş Kartının İadesi Talebi

TSK'dan ilişiği kesilerek emekliliğe sevk edilen şikâyetçi, babasından dolayı tarafına 
verilen TSK Askeri Sosyal Tesislere günübirlik giriş kartı hak sahipliğini kaybettiğini, TSK 
Askeri Sosyal Tesislere günübirlik giriş kartının iadesi veya tekrar nasıl alacağı konusunda bilgi 
verilmesini talep etmiştir.

KDK tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda;

• Şikâyetçinin söz konusu giriş kartına el konulması işleminde 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun ilgili maddelerinde yer alan "disiplinsizlik, ahlaki durum" 
ibaresini madde metinlerinden çıkaran ve yürürlükten kaldıran 6413 sayılı Kanunun 
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yürürlüğe girdiği 16/02/2013 tarihi itibarıyla, şikâyetçinin TSK Sosyal Tesislere günübirlik 
giriş kartının elinden alınmasına dayanak teşkil eden Yönergelerde söz konusu yasalara 
uygun bir değişiklik yapılmasının normlar hiyerarşisinin doğal bir sonucu ve hukuk devleti 
ilkesinin gereği olduğu,

• TSK Akıllı Kart Hak Sahipliğinin personelin aile fertleri üzerinden akıllı kart sahibi olmak 
isteyen erkek çocuklar için talep ettiği belgeler dışında başkaca bir belge aranmazken, 
şikâyetçinin disiplinsizlik ve ahlaki durumu nedeniyle sicilen TSK’den ilişiğinin 
kesilmesinden dolayı, ağırlaştırılmış bir yaptırıma tabi olmasının ulusal ve uluslararası 
mevzuat ve standartlara uygun olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılarak;

6413 sayılı Kanunun ilgili olduğu mütalaa edilen alt düzenleyici işlemlerinden “disiplinsizlik 
ve ahlaki durum” ibarelerinin çıkarılmasına yönelik gerekli değişikliklerin makul sürede 
yapılarak, şikâyetçinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde Milli Savunma Bakanlığı’na,  
Genel Kurmay Başkanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına tavsiyede bulunulmasına karar 
verilmiştir.
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3- KOMİSYON TOPLANTILARINDA GÜNDEME GELEN KONULAR

3.1. KARMA KOMİSYONUN 4 MART 2016 TARİHLİ TOPLANTISI

Karma Komisyon, İstanbul Milletvekili Sayın Mihrimah Belma SATIR Başkanlığında 

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 22 nci maddesine göre Kamu Denetçiliği 

Kurumunun 2015 Yıllık Raporunu görüşmek için toplanmıştır.

Karma Komisyon Başkanı Sayın Mihrimah Belma SATIR özetle;

Komisyon gündeminin Kamu Denetçiliği Kurumunun 2015 Yıllık Raporunu görüşmek 

olduğunu,

Komisyon ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasındaki ilişkinin 6328 sayılı Kanunun ilgili 

hükümlerinde belirtildiğini, buna göre Komisyonun Kamu Denetçiliği için 3 adayı belirleyerek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunmak ve 5 kamu denetçisini seçmekle görevli 

olduğunu, Kamu denetçiliği kurumunun yıllık raporlarını görüşmek ve 6328 sayılı Kanununda 

sayılı görevlerle ilgili itirazları değerlendirip karara bağlamakla yetkilendirildiğini, bu

bağlamda Kamu Denetçiliği Kurumunun her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve 

önerilerini kapsayan bir raporu hazırlayarak Karma Komisyona sunması gerektiğini,

Kamu Denetçiliği Kurumunun 2015 Yıllık Raporunu 27 Ocak 2016 tarihinde Komisyona

sunduğu ve böylece görüşme sürecinin başladığını, Komisyonun, bu raporu görüşüp kendi 

kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kuruluna sunulmak üzere hazırlayacağı raporu Meclis Başkanlığına göndereceğini,

Faaliyet Raporunu değerlendirmek üzere 7 üyeden oluşan bir alt komisyon kurularak 

çalışmalara başlanacağını ifade etmiştir.

Kurumu temsilen söz alan Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU özetle;

Kurumun idarenin her türlü eylem ve işlemini, tutum ve davranışlarını insan haklarına 

dayalı olarak adalet anlayışı içerisinde incelemek, araştırmak ve idarelere tavsiyede bulunmakla 

görevli olduğu, burada önemli olanın, dikkat çeken en önemli hususun, Türkiye’de bunun milat 

olduğu, bir kurumun aynı zamanda insan haklarını öncelediği, hukuktan ayrı olarak hakkaniyet 

incelemesi yaptığı; bir de ilk defa idari yapımızda aynı zamanda tutum ve davranış yönünden 

de inceleme ve araştırma yapabildiği, bunun altını özellikle çizmek istediğini,

Yine, Kurumun en büyük özelliğinin, devletin kendine güvenmesi ve kendini bireylerin 

denetimine açması olduğunu, burada bireyin Kuruma başvurduğu andan itibaren direkt olarak 

yönetime iştirak ettiğini, bu Kurum vasıtasıyla idarenin her türlü eylem ve işlemini deyim 

yerindeyse sorgulayabildiğini, idarenin yaptığı işlemlerin hukuk ve hakkaniyet açısından 

uygunluğu bir anlamda belirlendiğinden aynı zamanda idareye de bu anlamda bir katkı ve 

motivasyon sağlandığını,
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Bireyler açısından menfaat ihlalinin olmasının gerektiği, ancak, yönetmeliklerinde de 

yazılı olduğu üzere, insan hakları temel hak ve özgürlükler, kadın ve çocuk hakları, özellikle 

dezavantajlı gruplarla ilgili yapılan şikâyetlerde menfaat şartı aranmaksızın Kurumun inceleme 

ve araştırmaya girdiğini,

Yine, Kurumun en önemli özelliklerinden bir tanesinin, evvela fiilen şu an işin ara 

buluculuk yoluyla çözülmesine gayret ettiklerini, bu şekilde birçok kararı uzlaşıyla yani bireyle 

idareyi bir araya getirerek sorunu daha fazla ileriye götürmeden, aynı zamanda idareyle birey 

arasındaki toplumsal barışı sağlayarak çözdüklerini,

İki yıllık süre içerisinde 4 tane uluslararası projeyi yürüttüklerini, bunlardan bir tanesinin

İspanya ve Fransa Ombudsmanlık Kurumlarıyla bir twinning programı, eşleştirme programını

tamamladıklarını, Kurumda yurt dışına gitmeyenlere İspanya’da, Fransa’da, Portekiz’de stajlar 

aldırdıklarını, iş seyahatleri yaptıklarını,

Kuruma resen araştırma yetkisi, Tavsiye kararlarına uymayan idareler hakkında dava 

açma yetkisi verilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ya da Karma komisyon 

bünyesinde, Tavsiye kararlarının yerine getirilmesi yönünde bir mekanizmanın geliştirilmesi

gerektiğini,

Geçen yıl, bir alt komisyonun tavsiye kararlarında en çok uymayan kamu kurumlarının 

yetkililerini çağırıldığını, bunun güzel bir teamüle dönüştüğünü, bunun aynı zamanda idarelerin 

Kurum kararlarına karşı hassasiyetinin de artmasına neden olduğunu,

ifade etmiştir.

Görüş, öneri ve soru-cevap kısmında;

Ankara Milletvekili Sayın Şenal SARIHAN özetle; Kurumun resen araştırma yetkisi olup 

olmadığını ve Kurum raporlarının hangi yollarla kamuoyuna açıklandığını öğrenmek istediğini,

Kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere denetçiler arasında iş bölümü 

düzenlemek maddesine dayalı olarak Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN’ın görevlendirildiğini, 

kadın ve çocuk hakları alanındaki böyle bir görevlendirmenin son derece olumlu olduğunu,

ancak diğer dezavantajlı gruplara da aynı kişinin bakıyor oluşunun, kadın ve çocuk hakları 

alanındaki görevlendirmede acaba kamu denetçisi arkadaşların kadınları ve çocukları 

dezavantajlı gruplar arasında sayarak mı onlara farklı bir başlık açtıkları, yoksa bunların bir 

sorun alanı olduğu, ayrı ayrı kadının insan hakları, çocuğun insan hakları ihlali noktasında bir 

ihlal alanı olup olmadığı konusunda Kurumdaki anlayışın ne olduğunu merak ettiğini,

Tunceli Milletvekili Sayın Alican ÖNLÜ özetle; Doğu ve Güney Doğu illerinden 

başvurunun az olmasının, Kurumun tanınırlığının ve bilinirliğinin az olmasından 

kaynaklandığını, Tavsiye kararlarının farklı dillerde de yayımlanması gerektiğini, 

cezaevlerinden başvuru olması durumunda, buraların ziyaret edilip edilmediğini öğrenmek 
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istediğini,

Manisa Milletvekili Sayın İsmail BİLEN özetle; topluluklar adına başvuru hakkının

kanunlarımıza göre mümkün olmadığı gibi gerçeğe de aykırı bir durum teşkil ettiğini, bir 

topluluğu bir grubun temsil etmediğini veya bir topluluğu birkaç kişiden oluşan bir heyetin de 

temsil etmediğini,

Yasada olmamasına rağmen, durumdan vazife çıkarmak gibi bir tavrın olmaması 

gerektiğini, hukukun içinde kalarak ve yasal bir eksiklik varsa bunu ilgili merciden talep etmek

gerektiğini,

Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent ÖZ özetle; Kamu Denetçiliğinin kamu-vatandaş 

arasında bir hakemlik olarak da tanımlandığını, Kurumun bağımsızlığı ve tarafsızlığının önem 

arzettiğini,

İfade etmişlerdir.

3.2. ALT KOMİSYONUN 6 MART 2016 TARİHLİ TOPLANTISI

Alt Komisyonun, 06.03.2016 tarihinde yapılan ilk toplantısında; 

1.) Alt Komisyonun Başkanlığına Manisa Milletvekili İsmail BİLEN’in seçilmesine,

2.) 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda belirtilen iki 

aylık süre dikkate alınarak çalışmaların planlanması ve Alt Komisyon raporunun yazılmasına,

3.) Aksi kararlaştırılmadığı sürece Alt Komisyon toplantılarının basına açık olmasına,

4.) Alt Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına,

5.) Alt Komisyon üyesi milletvekillerin de görüşleri dikkate alınarak toplantı gündemi

hazırlama ve davet edilecekleri belirleme hususunda Alt Komisyon Başkanına yetki 

verilmesine; toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3.3. ALT KOMİSYONUN 9 MART 2016 TARİHLİ TOPLANTISI

Bu toplantıda Kamu Denetçilerine kendi görev alanları ile ilgili sunumlarını yapmak 

üzere söz verilmiştir. 

İlk sözü eğitim, öğretim, gençlik ve spor, sağlık, ailenin korunması, engelli hakları, kadın 

ve çocuk haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN almıştır. Özetle şunları ifade 

etmiştir: Özellikle Millî Eğitim Bakanlığının faaliyetleri ve Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar 

Kurumunun faaliyetleri hakkındaki şikâyetler öne çıkmaktadır. 



‒ 143 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 289’a 1’inci Ek)

36

istediğini,

Manisa Milletvekili Sayın İsmail BİLEN özetle; topluluklar adına başvuru hakkının

kanunlarımıza göre mümkün olmadığı gibi gerçeğe de aykırı bir durum teşkil ettiğini, bir 

topluluğu bir grubun temsil etmediğini veya bir topluluğu birkaç kişiden oluşan bir heyetin de 

temsil etmediğini,

Yasada olmamasına rağmen, durumdan vazife çıkarmak gibi bir tavrın olmaması 

gerektiğini, hukukun içinde kalarak ve yasal bir eksiklik varsa bunu ilgili merciden talep etmek

gerektiğini,

Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent ÖZ özetle; Kamu Denetçiliğinin kamu-vatandaş 

arasında bir hakemlik olarak da tanımlandığını, Kurumun bağımsızlığı ve tarafsızlığının önem 

arzettiğini,

İfade etmişlerdir.

3.2. ALT KOMİSYONUN 6 MART 2016 TARİHLİ TOPLANTISI

Alt Komisyonun, 06.03.2016 tarihinde yapılan ilk toplantısında; 

1.) Alt Komisyonun Başkanlığına Manisa Milletvekili İsmail BİLEN’in seçilmesine,

2.) 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda belirtilen iki 

aylık süre dikkate alınarak çalışmaların planlanması ve Alt Komisyon raporunun yazılmasına,

3.) Aksi kararlaştırılmadığı sürece Alt Komisyon toplantılarının basına açık olmasına,

4.) Alt Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına,

5.) Alt Komisyon üyesi milletvekillerin de görüşleri dikkate alınarak toplantı gündemi

hazırlama ve davet edilecekleri belirleme hususunda Alt Komisyon Başkanına yetki 

verilmesine; toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3.3. ALT KOMİSYONUN 9 MART 2016 TARİHLİ TOPLANTISI

Bu toplantıda Kamu Denetçilerine kendi görev alanları ile ilgili sunumlarını yapmak 

üzere söz verilmiştir. 

İlk sözü eğitim, öğretim, gençlik ve spor, sağlık, ailenin korunması, engelli hakları, kadın 

ve çocuk haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN almıştır. Özetle şunları ifade 

etmiştir: Özellikle Millî Eğitim Bakanlığının faaliyetleri ve Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar 

Kurumunun faaliyetleri hakkındaki şikâyetler öne çıkmaktadır. 



‒ 144 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 289’a 1’inci Ek)37

ÖSYM’yle ilgili çalışmalarda çok güzel cevaplar alındığı ve geri dönüşler yapıldığını, 

YÖK ve Kredi ve Yurtlar Kurumundan ise gelen cevaplar biraz zamana yayılmaktadır. Bu 

bakımdan bu kurumlar ile ikili ilişkilerin biraz daha artırılması ve işlemlerin hızlandırılmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır.

Kadın hakları bağlamında kadınlara yönelik işe alımda ayrımcılık temelinde şikâyetler 

gelmektedir. Çocuk hakları bağlamında çocuk ihmali ve istismarı konuları ile belediye ve okul 

hizmet ve faaliyetlerinden şikâyet alınmaktadır. Engelli çocukların diğer çocuklar tarafından 

istismar edildiklerine yönelik şikâyetler alınmaktadır. Bir çocuk istismara uğradığında, 

özellikle okul gibi ortamlarda ve kamu kurumlarında, kamu idarecisi ne yaptığı ve gereken 

ehemmiyeti gösterip göstermediği önem arz etmektedir. Bir disiplin soruşturmasını başlattı mı? 

Çocuğun üstün yararının korunması için usul ve yöntemleri izleyerek ne tür tedbirler alındı? 

Çoğu olayda bir fail ve bir mağdur çocuk vardır. Her iki çocuğun da bir şekilde psikolojik ve 

rehberlik anlamında desteklenmesi gerekmektedir. Devlet korumasındaki çocuklardan da 

şikâyetler geldiği ancak bunların hepsinin haklı ve yerinde olduğunu söylemek mümkün 

olmamaktadır. 

Engelliler çoğunlukla kendilerine Anayasa ve kanunlardaki hükümlerden hareketle 

pozitif ayrımcılık yapılması taleplerinde bulunmaktadırlar. Örneğin, malul, gazi ve şehitlere 

tanınan bazı indirimler ya da sübvansiyonlardan, tüm engellilerin yararlanması gibi pozitif 

ayrımcılık temelinde taleplerde bulunulmaktadır. Sosyal hizmet ve yardımlara yönelik 

taleplerden ise evde bakım aylığı, engelli aylığı gibi aylıkların kesilmesinde itirazları olabiliyor 

ya da hiç bu aylıkların bağlanmadığı durumlar olabiliyor. 

Sağlık alanında gelen şikâyetler genellikle tedavilerin hatalı olduğu veya yanlış 

ameliyatlar sonucu yakınlarını kaybeden insanların yakınmaları ile doktor hatası nedeniyle 

ölümlerin yaşandığı tıbbi konularda yoğunlaşmaktadır. Bir de özellikle doktor ve hastane 

çalışanlarının olumsuz tutum ve davranışlarından kaynaklı şikâyetler de bulunmaktadır. 

Ekonomi, maliye, vergi, bankacılık, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri alanında görev 

yapan Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS özetle: Görev alanları ile ilgili toplamda 

1.120 başvuru yapıldığını 136 tanesinin “karar verilmesine yer olmadığına” ilişkin olduğu,

bunun çoğunluğunun da uzlaşma olduğu yani idareyle bir şekilde iletişim kurarak çözüldüğü 

anlamına gelmektedir. Başvurulardan 23 tanesinin “tavsiye kararı” şeklinde sonuçlandığını, bu 

vatandaşın haklı bulunduğu anlamına gelmektedir. 

Başvuru sonrasında ulaşılan çözüm önerilerine ilişkin olarak Anadolu’dan çocuklarıyla 

birlikte dul bir kadın başvurmuştur.  1971 doğumlu eşi çalışırken iş kazası geçirir, ağır 

yaralanarak hastaneye kaldırılır ve hastanede üç dört ay tedavi gördükten sonra taburcu edilir 

ama yüzde 80 yatalak bir halde taburcu edilmiştir. Evinde hanımı tarafından yine birkaç ay 
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bakıldıktan sonra tekrar rahatsızlanır, ikinci bir hastaneye zor yetiştirilir ve ikinci hastanede 

vefat eder. İkinci hastanedeki ölüm raporunda “zatürre” diye kayıtlara geçer; bu, yine devletin 

kayıtlarında da böyle geçer. Bu bakımda hiçbir sosyal hakkını alması mümkün olmamaktadır.  

Bu hususta bir bilirkişi görevlendirildi ve bilirkişi raporuna göre uzun süreli yatalak hastalarda 

sık sık zatürre sonucu vefatın görüldüğü ancak bu vatandaşın aslında ölümünün iş kazasına 

bağlı olduğu, başka bir ifade ile başına büyük bir tomruk düşmesinden dolayı öldüğü 

belirtilmiştir. Böylece Anadolu’da küçük bir ilçede çok zorluklar içerisinde yaşayan bir kadın, 

hiçbir profesyonel yardım almadan, harç ödemeden, kolay ve basitçe yaptığı başvuruyla şu anda 

sosyal haklarını almış durumdadır.

Engelli bir vatandaşımızın evinden hiç çıkmadan internet ortamından yaptığı başvuru 

sonucunda yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 

maluliyeti kabul edilmiş SGK’dan haklarını almaktadır. Bu örnekler şunun için ifade etme 

gereği duyulmuştur. İşin hakkaniyet boyutu, yani hukuka uygun olsa bile hakkaniyete uymayan 

durumlarda aslında Kamu Denetçiliği Kurumunun daha etkin bir şekilde rol alması gerektiği 

ortaya çıkmaktadır. 

Orman, su, çevre, şehircilik, mahallî idareler, mülkiyet hakkı, enerji, sanayi ve gümrük 

gibi teknik hususlardan gelen şikayetler hususunda görevli bulunan Kamu Denetçisi Zekeriya 

ASLAN özetle: Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim yollarının ve bire bir karşılıklı 

görüşmelerin sonuç almada daha faydalı olduğunu vurgulamaktadır. Kamu kurum ve 

kuruluşlarının çoğu kendileri ile iletişime geçilmesi ve başvurularla ilgili etkin bir çalışma 

yapılması hususunda bünyelerinde ayrı birimler kurmuştur. Kurumun tanınırlığının ve 

bilinirliğinin artırılması amacıyla sürekli konferanslara ve seminerlere katılım sağlanmaktadır. 

Bir belediye başkanlığı ile yaşanan bir uyuşmazlıkta sulh mahkemesinde dava açılmasına 

gerek kalmadan Kurumun girişimleri ile uyuşmazlık giderilmiştir. Yine Devlet Su İşleriyle 

ilgili yaşanan bir problemden dolayı bir avukatın yapmış olduğu başvuru daha açılmasına gerek 

kalmadan hem zaman hem de iş ekonomisi yönünden çabucak sonuca bağlanmıştır. 

İnsan hakları, güvenlik, adalet, millî savunma, göç, mülteciler, nüfus tarım ve gıda 

alanlarında yapılan başvurulardan sorumlu olan Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ özetle: 

Sivil toplum örgütlerini sık sık ziyaret ettiklerini, her gün neredeyse bir iki tane sivil toplum 

örgütünün (sendika, dernek, vakıf) ziyaretlerine geldiklerini, başvuruların birçoğuna bu şekilde 

çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Bu bakımdan mümkün olduğunca sivil toplum 

örgütlerinin bütün toplantılarına ve aktivitelerine katılma gayreti içinde olduklarını 

vurgulamıştır. 

En fazla başvurunun tutuklu ve hükümlülerden geldiğini, bu kapsamda sık sık 

cezaevlerinde incelemelerde bulunduklarını ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
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Müdürlüğü ile doğrudan iletişime geçmek suretiyle birçok şikayet konusunu çözüme 

bağlamışlardır. Göç, göçmen ve mülteciler hususlarına özel önem verilmekte, bu hususlarda 

sürekli uluslararası toplantılara katılım sağlanmakta ve yurt dışından gelen mevkidaşlarını 

ülkemizde ağırlayarak onlarla birlikte sığınmacı kamplarında incelemelerde bulunulmaktadır. 

Afet ve Acil Durum Başkanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu anlamda sürekli ilişki 

içinde olunan birimler olarak öne çıkmaktadır. 

Kolluk güçlerinin uygulamalarına ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim 

halinde oldukları ve bu kapsamda uzman personele kolluk personelinin çalışma usul ve esasları 

hakkında eğitici ve bilgilendirici çalışmalar yapılmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin orantısız güç 

kullanmalarıyla ilgili birçok karar alınmıştır. Bir üniversitede izinsiz yapılan bir gösteri 

esnasında kolluğun yapmış olduğu müdahalede izinsiz gösteri yapanlar ile hiçbir ilgisi 

bulunmayan öğretim elemanlarına karşı da hem kamera kayıtları ile hem de şahitlerin ve 

şikayetçilerin dinlenmesi sonrasında orantısız güç kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Bir turizm rehberi; yıllarca, turizm rehberliği yapmış, belgesi var. Ancak geçmişte suç 

işlediği için bu belgeyi artık yetkili birimler yenilememiş. Elinde “Sabıka kaydı yoktur.” diye 

belgesi var ama bir belge daha var: Arşiv kaydı var. Adli sicil kaydı bulunmamasına veya 

zamanaşımına uğramış olmasına rağmen arşiv kayıtlarında görülen bir suçtan dolayı belgesi 

yenilenmemiştir. Bu hususa ilişkin bir tavsiye kararı alınmıştır ve Adalet Bakanlığı da gereğini 

yerine getirmek için çalışmalara başlamıştır. 

Boşanma davalarında velayet anne veya babadan birine veriliyor ve velayet verilmeyen 

taraf çocuğunu görmekte ciddi zorluklar ile karşılaşmaktadır. Öncelikle icra dairesine harç 

yatırmakta, sonra icra memuru ve bir polis ile çocuğu görmeye gidilmekte ama kötü niyet var 

ise genellikle de çocuk ve anne veya babası evde bulunmuyor. Velayete sahip taraf eski eşine 

çocuğu göstermek istemiyor. Bu süreç bu şekilde bir çözüme kavuşmadan devam ediyor. Bu 

hususa ilişkin bir tavsiye kararı yayımlandı ancak Bakanlıkların çalışmaları halen nihayete 

erdirilip bir sorun bir çözüme kavuşturulmamıştır.  

Alt komisyon üyesi Milletvekilleri ise kurumun bütçesinin yeterli olup olmadığı, resen 

araştırma yetkisine niçin ihtiyaç duyulduğuna, diğer insan hakları kurumlarıyla ortak çalışma 

yapıp yapmadıklarına, gözaltı merkezlerine, karakollara veya cezaevlerine incelemeye gidilip 

gidilmediğini, özellikle kadın ve çocuk haklarına ilişkin istatistik verilerin oluşturup 

oluşturulmadığına ve Kurumun tanıtılması için neler yapıldığına ilişkin hususlarda soru sorup 

bilgi almışlardır.  

Birleşim sonunda Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararlarına uymayan ya 

da bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan bazı kurumlar tespit edilmiş ve bu kurumların 

temsilcilerinin Alt Komisyona davet edilerek söz konusu hususlar hakkında Alt Komisyonda 
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dinlenmelerine karar verilmiştir.

3.4.  ALT KOMİSYONUN 22 MART 2016 TARİHLİ TOPLANTISI

Alt Komisyonun 22.03.2016 tarihli toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye 

kararlarına uymayan ya da uyamayan bazı kurumlar ile bilgi ve belge taleplerine olumlu 

yaklaşım sergilemeyen bazı kurumların temsilcileri dinlenmiş ve bu tavsiye kararlarının 

içerikleri ile bu kararlara neden uyulmadığı hususlarında değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantıya Alt Komisyon Başkanı ve üyeleri ile Bilgi Edinme ve Değerlendirme 

Kurulu, Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu, Ziraat Bankası, Millî Eğitim Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu 

Denetçiliği Kurumu temsilcileri ve Yasama Uzmanları katılmıştır.

Toplantıda ilk olarak Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunu temsilen Bilgi Edinme 

ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Ergin ERGÜL dinlenmiştir.

Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Ergin ERGÜL özetle; 

Kurulun 9 üyeden oluştuğunu, Anayasa’nın ve Bilgi Edinme Kanununun gerçekten bilgi 

edinme hakkını çağdaş, modern demokrasilerde olduğu gibi çok geniş düzenlediğini, burada 

kamunun sağlıklı bir şekilde işleyişi ile vatandaşların bilgi edinme hakkını kullanabilmesi 

açısından Kanunun verdiği yetkileri kullanarak, orada tanınan hak ve istisnalar dengesini 

gözeterek bir denge oluşturmaya çalıştıklarını, 

Bugüne kadar 2.500 tane dosyayı karara bağladıklarını ve sadece birkaç konuda Kamu 

Denetçiliği Kurumu ile farklı düşündüklerini, Kurula vatandaşlardan itiraz taleplerinin 

geldiğini, kurum olarak da sadece Kamu Denetçiliği Kurumundan bu şekilde gönderme 

kararlarıyla gelen bazı talep ve şikâyetlerin olduğunu, 9 üyeden oluşan Kurulda bunların 

değerlendirildiğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun söz konusu gönderme kararı ile ilgili olarak 

daha detaylı bilgiyi raportör Bumin SEZEN’in vereceğini ifade etmiştir.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Raportörü Bumin SEZEN;

Kamu Denetçiliği Kurumunun gönderme kararı ile ilgili olarak vatandaşın Kurula 

yaptığı herhangi bir itirazın mevcut olmadığını, Kurula on beş iş günü içerisinde itiraz 

edebilecekken bu yolu tercih etmediğini ve başka bir Anayasal hakkını kullanarak ilgili kurumu 

Kamu Denetçiliği Kurumuna şikâyet ettiğini, bu durumun birbiriyle benzer görülse de farklı 

süreçler olduğunu, 

Dolayısıyla, vatandaşın “Kurula Bilgi Edinme Kanununa göre itiraz ediyorum, bu 

verilen ret cevabını Bilgi Edinme Kanununa göre değerlendirip bir karar alın.” şeklinde bir 

irade beyanı olmadığını, olmayan bir itiraz için de süre konusunda bir değerlendirme yapmanın 

mümkün olmadığını ifade etmiştir.
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kararlarına uymayan ya da uyamayan bazı kurumlar ile bilgi ve belge taleplerine olumlu 

yaklaşım sergilemeyen bazı kurumların temsilcileri dinlenmiş ve bu tavsiye kararlarının 

içerikleri ile bu kararlara neden uyulmadığı hususlarında değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantıya Alt Komisyon Başkanı ve üyeleri ile Bilgi Edinme ve Değerlendirme 

Kurulu, Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu, Ziraat Bankası, Millî Eğitim Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu 

Denetçiliği Kurumu temsilcileri ve Yasama Uzmanları katılmıştır.

Toplantıda ilk olarak Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunu temsilen Bilgi Edinme 

ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Ergin ERGÜL dinlenmiştir.

Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Ergin ERGÜL özetle; 

Kurulun 9 üyeden oluştuğunu, Anayasa’nın ve Bilgi Edinme Kanununun gerçekten bilgi 

edinme hakkını çağdaş, modern demokrasilerde olduğu gibi çok geniş düzenlediğini, burada 

kamunun sağlıklı bir şekilde işleyişi ile vatandaşların bilgi edinme hakkını kullanabilmesi 

açısından Kanunun verdiği yetkileri kullanarak, orada tanınan hak ve istisnalar dengesini 

gözeterek bir denge oluşturmaya çalıştıklarını, 

Bugüne kadar 2.500 tane dosyayı karara bağladıklarını ve sadece birkaç konuda Kamu 

Denetçiliği Kurumu ile farklı düşündüklerini, Kurula vatandaşlardan itiraz taleplerinin 

geldiğini, kurum olarak da sadece Kamu Denetçiliği Kurumundan bu şekilde gönderme 

kararlarıyla gelen bazı talep ve şikâyetlerin olduğunu, 9 üyeden oluşan Kurulda bunların 

değerlendirildiğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun söz konusu gönderme kararı ile ilgili olarak 

daha detaylı bilgiyi raportör Bumin SEZEN’in vereceğini ifade etmiştir.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Raportörü Bumin SEZEN;

Kamu Denetçiliği Kurumunun gönderme kararı ile ilgili olarak vatandaşın Kurula 

yaptığı herhangi bir itirazın mevcut olmadığını, Kurula on beş iş günü içerisinde itiraz 

edebilecekken bu yolu tercih etmediğini ve başka bir Anayasal hakkını kullanarak ilgili kurumu 

Kamu Denetçiliği Kurumuna şikâyet ettiğini, bu durumun birbiriyle benzer görülse de farklı 

süreçler olduğunu, 

Dolayısıyla, vatandaşın “Kurula Bilgi Edinme Kanununa göre itiraz ediyorum, bu 

verilen ret cevabını Bilgi Edinme Kanununa göre değerlendirip bir karar alın.” şeklinde bir 

irade beyanı olmadığını, olmayan bir itiraz için de süre konusunda bir değerlendirme yapmanın 

mümkün olmadığını ifade etmiştir.
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Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 

tarafından yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu iddia etmediklerini sadece beklentilerinin 

vatandaşla tekrar irtibat kurularak başvurusunun alınabileceğini,

İstanbul Milletvekili Sayın Hulusi ŞENTÜRK;

Ombudsmanlık üzerinden gelecek olan herhangi bir göndermenin de doğrudan doğruya 

vatandaş başvurusu gibi alınmasının yerinde olacağını eğer mevzuatta bu konuda bir sıkıntı 

varsa bunu yasama organı olarak çözebileceklerini ifade etmiştir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Dairesi Başkan Vekili İlkay ATLI;

Henüz yönetmeliklerde gerekli değişiklikleri yapamadıkları için bazı tavsiye kararlarına 

uyamadıklarını, ancak söz konusu tavsiye kararları gereğince de mevzuatta yapılması gereken 

değişiklikler kısmında da çalışmaların devam ettiğini, çağrı merkezi kurduklarını ve bu çağrı 

merkezi yoluyla öğrencilerin her zaman kendilerine ulaşabildiğini,

Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS; söz konusu İdareden beklentilerinin, iyi 

işleyen bir iletişim kanalının kurulması olduğu, bilgi ve belge göndermede çok etkin bir 

mekanizmanın bulunmadığını, 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Dairesi Başkan Vekili İlkay ATLI;

Bu bağlamda bilgi edinme biriminin kurulduğunu ve Kamu kurumlarıyla da bazı 

protokoller yaptıklarını, 

İfade etmişlerdir.

Ziraat Bankası Hukuk Müşavirliği Bölüm Başkanı Muammer ERKAN;

Kamu Denetçiliği Kurumunun bilgi ve belge taleplerine olumsuz cevap vermeleri ile 

ilgili olarak Ziraat Bankasının bir kamu kurumu olmadığını, çünkü banka sermayesinin 

tamamının kamuya ait olmasının kamu kurumu olmak için başlı başına yeterli olmadığını, 

ayrıca BDDK’ya tabi olmanın yani kamusal bir otoriteye tabi olmanın da asla bir kamu kurumu 

olduklarının göstergesi olmadığını,

Kamu Denetçiliğinin devlet sırrını dahi inceliyor olmasının banka ve müşteri sırlarının 

incelenebilmesi sonucunu vermeyeceğini,

Anayasa Mahkemesi’nin dört ayrı kararında “Başka bir anlatımla belirtilen bankaların 

yürüttüğü hizmetler yasa ile kamu hizmeti olmaktan çıkarılmıştır. Bu durumda, statüsü 

değiştirilen bankalar tarafından yürütülen hizmeti, Anayasa’nın 128. maddesinde belirtilen 

genel idare esaslarına göre yapılan asli ve sürekli bir kamu hizmeti ve burada çalışan personeli 

de memur ya da diğer kamu görevlisi olarak nitelemek olanaklı değildir.” dediğini, 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Adli ve İdari mahkemeler ile Başbakanlık 

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın “Ziraat Bankası bir kamu kurumu değildir, personeli kamu 

görevlisi değildir, verdiği kamu hizmeti değildir.” şeklinde kararlarının olduğunu,
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Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS; İdareyi İYUK’taki “idare” olarak 

almadıklarını çünkü 6328 sayılı Kanunun çok net olarak “idare”yi sadece kamu kurumlarından

ibaret tanımlamadığını, ayrıca sermayesi kamuya aitse “idare” tanımına girdiğini yani burada 

bir tartışmaya bile gerek olmadığını, 

İfade etmişlerdir.

Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri Süleyman Necati AKÇEŞME;

2014 yılı sonunda 10 adet tavsiye kararıyla ilgili görüşme olmuş ise de 2015 yılında 

böyle bir tavsiye kararı gelmediğini, gelmiş olsaydı onlara da gerekli cevapları vereceklerini, 

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ;

Kendilerine sadece 4 konunun iletildiğini, bu 4 konuyla ilgili gerekli bilgi ve belgelerin 

verildiğini, kime bilgi, hangi tarihte bilgi verildiği ile ilgili olarak arzu edilirse hukuk 

müşavirinin gerekli açıklamayı yapacağını,

Millî Eğitim Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Hayati CANKALOĞLU;

Bu 4 husustan birincisinin öğretmen çocuklarına öncelikli olarak devlet parasız yatılılık 

bursluluk sınavlarına ilişkin kontenjan tanınmasının kaldırılmasının talep edildiği, ikinci olarak, 

özel öğretim kurumlarının yapısına ilişkin bir talep geldiğini, üçüncü olarak, okul müdürlüğü 

sona erdirilen bir kişinin tekrar okul müdürlüğüne görevlendirilmesinin talep edildiği ve 

dördüncü olarak da 3 yaşındaki bir otizmli çocuğun destek eğitimi alma saatinin artırımına 

ilişkin bir talep geldiğini, ilk 3 talebe ilişkin mevzuat engeli bulunduğunu, bu mevzuat engeli 

aşıldığı takdirde Kamu Denetçiliğinin taleplerinin yerine getirilebileceğini, sonuncusunun ise 

bütçeye bağlı olduğunu,

İfade etmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet TEKİNARSLAN;

Bakanlığa intikal eden bilgilerde 6 hususta Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiyelerine 

uyulmadığının ifade edildiği,

Bunların sırasıyla evlilik dışı çocuk sahibi olan bir polis memuruna uygulanan disiplin 

cezası, yargılanmakta olan birisinin silah taşıması, Ankara’da kurulmuş mahallî idareler 

birliğinde çalışan bir işçinin mahallî idareler birliğinde işten çıkartılması, yine bir diğer 

konunun bir polis memurunun, emniyet müdürünün ve kendi kıdem sırasını birlikte öğrenmek 

istemesi olduğunu,

İfade etmiştir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail CERİTLİ;

Kamu Denetçiliği Kurumunun iki tane göndermesinin olduğu, bunlardan bir tanesinin, 

nüfus cüzdanında soğuk damga olmadığı için sınav sonucu iptal edilen bir adayla ilgili olduğu, 

bir diğerinin YDS sınavında son beş dakika içerisinde çok fazla uyarıldığı ve bunun kendisini 
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rahatsız ettiği, bundan dolayı da 6 soruyu çözdüğü hâlde işaretleyemediğini iddia eden bir 

öğrenciden geldiği,

İfade etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından Başvurusu Reddedilen Marmara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mahmut DOĞAN;

Normalde doçentlik sınavına 6 ay içerisinde girmesi gerektiğini ancak Kamu Denetçiliği 

Kurumunun başvurusunu 6 ay sonra reddettiğini, söz konusu sürelerin başvurunun içeriğine 

göre daha hassas değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

3.5.  ALT KOMİSYONUN 24 MART 2016 TARİHLİ TOPLANTISI

Bu toplantıda, Komisyonca hazırlanmakta olan raporun görüşülmesine devam 

edilmiştir.

Komisyon Başkanı Sayın İsmail BİLEN özetle;

Ombudsmanlık uygulanan bütün ülkelerde tavsiye niteliğinde kararlar alındığını ve 

dolayısıyla birkaç kurumla farklılık arz ettiğini, hak ihlallerine direkt müdahale edecek 

kurumların da belli olduğunu, bunlardan bir tanesinin de insan hakları komisyonları olduğunu

yani onların yetki alanına girecek bir düzenleme ya da yetkilendirmenin ileride ihtilafa da 

sebebiyet vereceğini, re’sen inceleme ve benzeri yetkilerin ileride vesayetçi bazı yaklaşımların 

doğmasına neden olabileceğini, 

Samsun Milletvekili Sayın Orhan KIRCALI özetle;

Kamu Denetçiliği Kurumunca istenilen re’sen inceleme yetkisinin ileride bazı sorunlara 

yol açabileceğini; bu toplantıya gelen KDK temsilcilerinin konularına yeterince 

hazırlanmadığını, KDK ile idareler arasında iletişim anlamında bir kopukluk olduğunu 

gözlemlediğini ve aralarında yetki konusunda bir anlaşmazlık olduğunu, bu durumun 

düzeltilmesi gerektiğini

Muş Milletvekili Sayın Burcu ÇELİK ÖZKAN özetle;

Kamu Denetçiliği Kurumunun hak ihlalleri konusunda daha işlevsel hale gelmesi 

durumunda çok önemli hale geleceğini, idari ve hizmetsel yapısının bağımsız, tarafsız, hesap 

verilebilir ve şeffaf olması gerektiğini, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda bazı kurumların 

denetlenemez olduğunun ifade edildiği ancak hak ihlallerini önlemek için bu tip kısıtlamaların 

kaldırılması gerektiğini, Kurumdaki hiyerarşik yapının hafifletilmesi gerektiğini, Kuruma 

re’sen inceleme ve tavsiye kararlarına uymayan idarelere karşı dava açma yetkisi verilmesinin 

doğru olacağını,

Ankara Milletvekili Sayın Jülide SARIEROĞLU özetle;

Re’sen inceleme ve dava açma gibi yetkilerin ileride bazı sıkıntılara yol açabileceğini, sakıncalı 
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gördüğü diğer bir hususun da, denetçilerin arz ettiği hususlar arasından resmî bir başvuru 

olmadan yani sözlü olarak iletilen hususlarla ilgili de işlem yapılmasının sakıncalı olduğunu, 

kayıtlara girmeden, internet, yazı, mektup, e-posta şeklindeki başvuru yolları dışında sözlü 

gayriresmî bir yolun da olmaması gerektiğini,

Ankara Milletvekili Sayın Şenal SARIHAN özetle;

Görünürlük ve farkındalığı yaratma konusunda hemfikir olunduğunu, bu konuda 

gerçekten daha etkin bir çalışmaya gereksinim olduğunu, çünkü sorunun insan hakları alanında 

bir hak arama aracı, bu hak arama aracının da kamuoyu tarafından bilinmesinin çok yararlı 

olacağını düşündüğünü, öte yandan, zaten bireysel olayların resen araştırılamayacağını, haber 

alınamayabileceğini, ama toplumsal olay niteliği taşıyan, kamuoyunun hep birlikte ilgilendiği 

kimi konular var ise bu konularda idareye elbetteki tavsiye niteliğinde bir araştırma yapma ve 

bu tavsiyelerini sunma konusunda çalışmasının ayrı bir pencere olacağını düşündüğünü,

yargıya başvurulmalı mı tavsiye kararlarının uyulmaması konusunda, bunun çok gerekli 

olmadığı düşündüğünü çünkü idari yargıya zaten başvurma olanağının olduğunu,

İstanbul Milletvekili Sayın Hulusi ŞENTÜRK özetle;

Başdenetçi ve denetçiler arasında görev ve yetki yönünden bir anlaşmazlık yaşandığını

ve bunun mevzuatta düzeltilmesi gerektiğini,  nasıl düzeltileceğinin o ayrıca tartışılması 

gerektiğini, KDK’dan gelen re’sen inceleme ve tavsiye kararlarına uymayan idarelere karşı 

dava açma yetkisi taleplerine katılmadığını, idarenin tanımı üzerinden müthiş bir alan 

genişletmesine gidildiğini,

İfade etmiştir.

3.6.  ALT KOMİSYONUN 30 MART 2016 TARİHLİ TOPLANTISI

Alt Komisyon bu toplantıda, komisyon üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda 

şekillenen raporun kabul edilerek Karma Komisyon Başkanlığına sunulmasına toplantıya 

katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

3.7.  KARMA KOMİSYONUN 6 NİSAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISI

Bu toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumunun 2015 Yıllık Raporu hakkında Alt 

Komisyonca hazırlanan rapor ile 24. Dönemde Genel Kurulda görüşülmek üzere TBMM 

Başkanlığına sunulan, ancak Genel Kurulda görüşülemediği için Meclis Başkanlığınca Karma 

Komisyona geri gönderilen 5/3 esas numaralı “Kamu Denetçiliği Kurumunun 2013 Yıllık

Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu” ve 5/4 esas numaralı “Kamu Denetçiliği Kurumunun 2014 
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Yıllık Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu” üzerinde görüşme yapılmıştır.

Görüşmeler sonunda, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2015 Yıllık Raporu hakkında Alt 

Komisyonca hazırlanan Raporun ve 5/3 ile 5/4 esas numaralı Raporların aynen benimsenmesine 

ve görüşülemeyen söz konusu iki raporun; 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 

22’nci maddesindeki amir hüküm gereğince ivedilikle görüşülmesi amacıyla, Kamu Denetçiliği 

Kurumunun 2015 Yıllık Raporu Hakkındaki Karma Komisyon Raporuna eklenerek TBMM 

Genel Kurulunda görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir.  

Karma Komisyon Başkanı Sayın Mihrimah Belma SATIR açış konuşmasında toplantı 

gündeminden ve geçmiş çalışmalardan bahsettikten sonra sözü Alt Komisyon Başkanı Sayın 

İsmail BİLEN’e vermiştir. Sayın BİLEN özetle;

Alt Komisyonun toplantılarını yaparak genel bir çerçevede kanaatleri özetleyerek 

rapora da eklediğini, hemen hemen ittifakla, oy birliğiyle geçmiş kabul edebilecek görüşlerin 

serdedildiğini,

Komisyon üyesi Milletvekillerinin, Denetçilik Kurumunun, durumdan vazife çıkarması, 

alan genişletilmesinin uygun görülmesi yönünde önerilerinin olduğunu, yasal mevzuatın 

değişikliği teklifinin olduğu ancak çoğunluğun buna iştirak etmediğini, Anayasal ve yasal 

sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla görevlerinin ifasının daha doğru olacağı, durumdan vazife 

çıkararak alan genişletme yönündeki taleplerinin hukuka, evrensel hukuka da uygun 

düşmeyeceği ve gelişmiş Batı demokrasilerinde de yer bulan ombudsmanlık kurumuyla bir 

uyum göstermeyeceği, yetkilerinin aşımının aynı zamanda bir kargaşaya ve karmaşaya da 

sebebiyet vereceği yönünde bir kanaat serdedildiği, 

Çağrılan kamu kurumu temsilcilerinden alınan bilgi, Başdenetçilik Kurumunun görüş 

ve tavsiyelerine hemen hemen neredeyse yüzde 98 nispetinde riayet edildiği, ancak bazı 

mesleklerin gösterdiği özen veya disiplin gereği ya da mesleğin vakar ve onurunu koruma 

yönündeki hassasiyetin gözetilmeden kararlar alınabildiği, bunun da kurumun iç işleyişinde bir 

disiplinsizlik doğurabileceği yönünde kurumlardan da sitemler alındığını, resen inceleme 

yetkisi talebinin de yetki karmaşasına yol açabileceğini,

İfade etmiştir.

Ankara Milletvekili Sayın Şenal SARIHAN özetle;

Genel olarak uyumlu bir çalışma ile Alt Komisyon Raporunun hazırlandığını ancak 

birkaç noktada farklı düşündüğünü,

Resen hareket etme konusunda, kimi durumlar için, her durum için değil ama kimi 

durumlar için, resen hareket hakkının bir olanak yaratacağı ve hak arama yolu olarak da bir 

hakkın kullanımında aracılık yapacağını düşündüğünü,
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Aslında kurumlarla Kamu Denetçiliğinin uyumlu çalıştığını, Tavsiyeleri yerine 

getirmeye gayret ettiklerini ama Ziraat Bankası olayı biraz daha politik bir olay olduğu için 

orada bir anlaşmazlığın ortaya çıktığını, bunun çok yaygın olmadığına inandığını,

Tavsiye kararlarına uymayanlara resen dava açma konusundaki görüşü kendisinin de 

desteklemediğini,

İfade etmiştir.

Kars Milletvekili Sayın Ayhan BİLGEN özetle;

Kuruluş mevzuatındaki sorunların aslında bu kısa sürede kendisini gösterdiğini, Kamu 

Denetçiliği Kurumuna yetki verilmesinin bazı noktalarda çatışmaya yol açacağı görüşüne 

katılmadığını, aksine uzun yargı süreçleri nedeniyle çözülemeyen sorunların çözümünü 

kolaylaştıracağını,

Kurumun verdiği tavsiye kararlarına uyum noktasında bazı yaptırımların olması 

gerektiğini, bilgi ve belge talepleri konusunda yaşanan aksaklığın bir nedenin de, Kamu 

Denetçiliği Kurumunun arkasında bir kamu gücünün olduğunun hissettirilmemesi olduğunu,

İfade etmiştir.
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4- KARMA KOMİSYONUN DEĞERLENDİRME, GÖRÜŞ VE 
ÖNERİLERİ

4.1. KOMİSYON ÜYESİ MİLLETVEKİLLERİNİN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE 
DEĞERLENDİRMELERİ

Alt Komisyon üyesi milletvekilleri, Kamu Denetçiliği Kurumu ve faaliyetleri ile ilgili 

olarak Komisyon raporunda yer alması amacıyla Komisyon Başkanlığına aşağıdaki görüş, öneri 

ve değerlendirmelerini göndermişlerdir:

Muş Milletvekili Sayın Burcu ÇELİK ÖZKAN: “Kamu Denetçiliği Kurumunun 

yapısal ve yasal kısıtlılıkları nedeniyle kamu görevleri ve hizmetlerinde yaşanan hak 

ihlallerinin giderilmesinde etkin ve asli işlevini yerine getiremediğini, Paris İlkeleri olarak 

bilinen insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin ilkelerin Kamu Denetçiliği 

Kurumunca yerine getirilmediğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun idari ve hizmet yapısının 

bağımsız, tarafsız, hesap verebilir, şeffaf ve çoğulcu bir yapıya, yani Paris ilkeleri ile 

uyumlaştırılması gerektiğini, ihlalleri önlemeye, hakları korumaya yönelik olarak oluşturulan 

Kurumun mutlak surette devletin yönetim hiyerarşisinden bağımsız, onu dışarıdan 

gözlemleyebilen ve denetleyebilen bir örgütlenme modeline sahip olması gerektiğini, aynı 

zamanda Kamu Denetçiliği Kurumunun iç hiyerarşik yapılanmasının yetki gücü bakımından 

ciddi bir sorun olarak durduğunu, öyle ki Başdenetçinin istememesi durumunda Kurumun 

çalışma imkânının neredeyse olmadığını, Başdenetçi ve Denetçi yetkilerinin bu derece 

hiyerarşik olmasının karar ve emek ilişkisi konusunda ciddi sorunlara yol açtığı için 

dengelenmesi gerektiğini, Kurumun cinsiyet dengesini ve eşitliğini gözetecek şekilde yeniden 

yapılandırılması gerektiğini,  Cumhurbaşkanlığı ve TSK faaliyetlerinin Kamu Denetçiliği 

Kurumunun görev alanının dışında bırakılmasının bu kurumların kamu nezdinde 

denetlenmesini ve şeffaf çalışmasını engellediğini, söz konusu istisnanın hak ihlallerinin 

gündeme gelmesinin ve telafi edilmesinin önüne geçtiğini, Kuruma şikayet başvurusu olmadığı 

sürece yaşanan ihlallerin açığa çıkarılamamasının yapısal bir sorun alanı olduğunu, özellikle 

kamuoyuna yansıyan ağır hak ihlallerine başvuru olmadığı için müdahale edememe sınırlılığı 

konusunda yeni bir düzenlemenin olması gerektiğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun ağırlıklı 

olarak sosyal güvenlik, TOKİ, parasal haklar konularında çalışma yürüttüğü için kamuoyunda 

daha çok idari bir mekanizma olarak görüldüğünü, ilgilendiği hak alanlarını çeşitlendirip daha 

fazla insan hakları gündemi ile ilgili çalışmalar yürütmesi gerektiğini, Kuruma yapılan 

başvuruların sadece Türkçe olarak yapılması zorunluğunun, Türkiye’de yaşayan farklı dil ve 

lehçeleri konuşan yurttaşların ve mültecilerin yaşadıkları ihlalleri bu Kuruma bildirmesini 
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engellediğini, Kuruma yapılacak tüm şikayetlerin farklı dillerde olabilecek şekilde 

düzenlenmesi ve çeviri hizmetinin sağlanması gerektiğini, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi 

önemli bir Kurumun, geniş kitleler tarafından bilinmiyor ve tanınmıyor olmasının yaşanan hak 

ihlallerinin bildirilmesini engellediğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun hem kurum olarak 

kendisinin hem de kendisine bildirilen hak ihlallerini görünür kılma işlevini yerine getirmek 

için daha fazla çalışma yürütmesi gerektiğini ve Kurumun katılımcı, çoğulcu, hak örgütleri ile 

bağlantılı, sözleşmelere uygun ve STÖ’lerle ortak çalışma ve kampanyalar yürütmesi 

gerektiğini”

İfade etmiştir.

Ankara Milletvekili Sayın Şenal SARIHAN: “Kamu Denetçiliği Kurumunun henüz 

çok yeni bir kurum olduğunu, kuruluşundan önce ve kurulmasının ardından kamuoyunun 

bilgisine yeterince sunulamadığı ve tanınırlığının bu nedenle eksik bırakıldığını, amacı halkla 

idare arasında hak arama ve ihlallerin önlenmesinde bireyin yanında yer alarak, sorunların 

yargıya taşınmadan çözülmesine katkı sunmak olan bu Kurumun, halka hizmet için var 

olduğunu, kamuoyunun kendi yararına olan bir kuruma sorunlarını taşımada geri duruşunun 

asıl nedeninin Kurumun tanıtılmasındaki eksiklik olduğunu, aydın çevreler tarafından

bilinirliği olmasına karşın, Kurum hizmetlerinden halkın bilgilendirilememiş olmasının ciddi 

bir eksiklik olduğunu, bu nedenle, örneğin kamu spotları ve doğrudan denetçilerin bilgi 

ileteceği programlarla bu eksikliğin giderilebileceği, ayrıca İnsan hakları kuruluşlarının da 

benzer tanıtım çalışmalarını yapmak üzere özendirilmesinin yararlı olacağını, öte yandan

Kurumun istatiski bilgileri göz önüne alındığında, bu verilerin 3 yıllık bir zaman süreci 

açısından yeterli olmadığını,

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 5. maddesine göre, kamu denetçisinin “şikayet “ 

üzerine inceleme yapabildiğini, oysa özellikle toplumsal nitelikli ya da toplumu yoğun bir 

biçimde ilgilendiren olaylarda “re’sen” inceleme yetkisinin de olması gerektiğini, böyle bir 

yetkinin, Paris İlkeleri doğrultusunda insan haklarının korunması, güçlendirilmesi ve 

etkinliğinin sağlanması için etkin bir araç olan Kurumun, halk adına idarenin işlem ve 

eylemleri konusunda uyarı niteliği taşıyacak tavsiye kararları vermesini sağlayacağını, bazı 

komisyon üyelerinin, bu konuda resen yapılacak incelemelerin, bir vesayet makamı yaratma 

tehlikesi taşıdığı görüşünü ileri sürdüğünü, ancak, yaptırım niteliği olmayan bu kararların bir 

vesayet oluşturmasının mümkün olmadığını, aksine, İdare ile halk arasındaki duygudaşlığın 

pekişmesinde etkili olacağını, uzayan yargısal süreçler yerine İdarenin kimi işlemlerini geri 

alması veya düzeltmesinin yolunun açılacağını, bu uygulamanın çok sayıda ülkede de 

bulunduğunu, 

2015 yılı içerisinde meydana gelen bazı toplumsal olayların Kurumun ilgi alanında yer 
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engellediğini, Kuruma yapılacak tüm şikayetlerin farklı dillerde olabilecek şekilde 

düzenlenmesi ve çeviri hizmetinin sağlanması gerektiğini, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi 

önemli bir Kurumun, geniş kitleler tarafından bilinmiyor ve tanınmıyor olmasının yaşanan hak 

ihlallerinin bildirilmesini engellediğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun hem kurum olarak 

kendisinin hem de kendisine bildirilen hak ihlallerini görünür kılma işlevini yerine getirmek 

için daha fazla çalışma yürütmesi gerektiğini ve Kurumun katılımcı, çoğulcu, hak örgütleri ile 

bağlantılı, sözleşmelere uygun ve STÖ’lerle ortak çalışma ve kampanyalar yürütmesi 

gerektiğini”

İfade etmiştir.

Ankara Milletvekili Sayın Şenal SARIHAN: “Kamu Denetçiliği Kurumunun henüz 

çok yeni bir kurum olduğunu, kuruluşundan önce ve kurulmasının ardından kamuoyunun 

bilgisine yeterince sunulamadığı ve tanınırlığının bu nedenle eksik bırakıldığını, amacı halkla 

idare arasında hak arama ve ihlallerin önlenmesinde bireyin yanında yer alarak, sorunların 

yargıya taşınmadan çözülmesine katkı sunmak olan bu Kurumun, halka hizmet için var 

olduğunu, kamuoyunun kendi yararına olan bir kuruma sorunlarını taşımada geri duruşunun 

asıl nedeninin Kurumun tanıtılmasındaki eksiklik olduğunu, aydın çevreler tarafından

bilinirliği olmasına karşın, Kurum hizmetlerinden halkın bilgilendirilememiş olmasının ciddi 

bir eksiklik olduğunu, bu nedenle, örneğin kamu spotları ve doğrudan denetçilerin bilgi 

ileteceği programlarla bu eksikliğin giderilebileceği, ayrıca İnsan hakları kuruluşlarının da 

benzer tanıtım çalışmalarını yapmak üzere özendirilmesinin yararlı olacağını, öte yandan

Kurumun istatiski bilgileri göz önüne alındığında, bu verilerin 3 yıllık bir zaman süreci 

açısından yeterli olmadığını,

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 5. maddesine göre, kamu denetçisinin “şikayet “ 

üzerine inceleme yapabildiğini, oysa özellikle toplumsal nitelikli ya da toplumu yoğun bir 

biçimde ilgilendiren olaylarda “re’sen” inceleme yetkisinin de olması gerektiğini, böyle bir 

yetkinin, Paris İlkeleri doğrultusunda insan haklarının korunması, güçlendirilmesi ve 

etkinliğinin sağlanması için etkin bir araç olan Kurumun, halk adına idarenin işlem ve 

eylemleri konusunda uyarı niteliği taşıyacak tavsiye kararları vermesini sağlayacağını, bazı 

komisyon üyelerinin, bu konuda resen yapılacak incelemelerin, bir vesayet makamı yaratma 

tehlikesi taşıdığı görüşünü ileri sürdüğünü, ancak, yaptırım niteliği olmayan bu kararların bir 

vesayet oluşturmasının mümkün olmadığını, aksine, İdare ile halk arasındaki duygudaşlığın 

pekişmesinde etkili olacağını, uzayan yargısal süreçler yerine İdarenin kimi işlemlerini geri 

alması veya düzeltmesinin yolunun açılacağını, bu uygulamanın çok sayıda ülkede de 

bulunduğunu, 

2015 yılı içerisinde meydana gelen bazı toplumsal olayların Kurumun ilgi alanında yer 
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alması gerekirken yer almadığını, farklı dillerde başvuru imkanının sağlanması gerektiğini,

Kurum Kanununun 5. maddesinde “İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve

davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve HAKKANİYETE 

uygunluk yönünden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” 

denildiğini, bu düzenlemenin, başvuruların çözümünde, mevzuat kadar, hakkaniyet anlayışının 

da göz önüne alınması gerektiğinin altını çizdiğini, nitekim, Kurumun incelediği yakınmalar 

arasında bu kavrayışla oluşmuş tavsiye kararlarının da bulunduğunu, olması gerekenin de bu 

olduğunu, İdarenin, tavsiye kararlarına uyarak dostane çözüm geliştirdiğinde, hakkaniyeti, 

mevzuatın üzerine taşıyabileceğini, daha da önemli olarak, iç hukukumuzda henüz yer almamış 

olmasına karşın kimi insan hakları sözleşmelerini pratiğe yansıtarak, bunların giderek yasal 

çerçeveye ulaşması sürecine de katkı sağlayacağını, Tavsiye kararlarının kimilerinde bu 

çabanın açıkça görüldüğünü, Kamu denetçisinin görevinin, yasalarla ve var olan mevzuatla 

çözülemeyen sorunların, özellikle de yasal ama hukuka ve hakkaniyete aykırı olan 

uygulamaların değiştirilmesi için çalışmak olduğunu, Kurumun, yakınılan işlemlerin, insan 

haklarına dayalı hukuka,  genel ahlak ve iyi yönetişim kurallarına uygun olup olmadığına 

bakmak sorumluluğu olduğunu,

Kurum olarak Başdenetçiliğin, Başdenetçi ve denetçilerden oluştuğunu, yönetme ve 

temsil ile kurumun karar verme yönteminin birbirinden farklı kavramlar olduğunu, Kurumsal 

kararların, hep birlikte verildiğini, buna karşın Denetçilerin sunumlarında, uygulamada sorun 

olduğu ve Başdenetçinin diğer denetçileri kurumsal çalışmalara katmadığı yakınmasının 

olduğunu, bu konuda da yasal bir düzenlemeye gereksinim bulunduğunu, bu sorunun, 

…”kurum üyelerine hiçbir makam ve mercii, emir ve talimat veremez.” diyen 12. madde ile 

uyumlu çözülmesi gerektiğini,

Kanunun 7. ve 22. maddelerinde, yapılan çalışmaların bir raporla kamuoyu ile 

paylaşılacağı hükmünün yer aldığı, raporların, yıllık olabileceği gibi önem ve özelliklerine göre 

aylık da olabileceği, kamuoyuna açıklanan raporların hem bireyleri teşvik, hem de idareyi 

hukuka uygun davranmaya zorlama yönünden önemli olduğunu,

Denetçiler arasındaki görev dağılımına atıf yapan 6. maddenin f fıkrasının,  

“…denetçilerden birisinin çocuk ve kadın haklarında görevlendirilmesini” emrettiğini, 

uygulamada bu göreve ek olarak dezavantajlı tüm grupların aynı Denetçiye yüklendiğinin 

görüldüğü, oysa çocuk ve kadın hakları ihlallerinin ne yazık ki en yoğun karşılaşılan ihlaller 

olduğunu, aynı zamanda kadın ve çocukların “dezavantajlı” nitelemesinin de hukuka aykırı bir 

niteleme olduğunu, “dezavantajlı” sayılan grupların da eklenmesi ile bu Denetçide aşırı bir 

yük oluşacağını, ayrıca da her biri ayrı uzmanlık isteyen bu konularda denetçilerin deney 

kazanmasının zorlaşacağının açık olduğunu,
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Kanunun “Başvuru ve Usulü” başlık 17. maddesinin 4 ve 7. fıkralarının kesinlikle 

anlaşılır bir biçimde yeniden kaleme alınması gerektiğini, bu iki bentteki anlam karmaşasının, 

başvurucuların dava açma hakkını ihlal edebileceğini,

Alt komisyonda dinlenilen, istemi reddedilen başvurucunun anlatımlarının, başvuruların 

sonuçlandırılmasına ilişkin 6 aylık sürenin, hakkın yitirilmesinin süreli olduğu durumlarda 

açıkça hak kaybı yaratacağını gösterdiğini, benzeri durumlar için sürenin kısa tutulması 

konusunda da bir yasa değişikliğinin düşünülebileceğini,

Tavsiye kararları karşısında kimi idarelerin direngen bir tutum izlediklerinin 

gözlendiğini, bu tür olaylarda elbette, idarelerin tavsiye kararlarına uymamama hakkına sahip 

olduğu, ancak, İdarelerin,  Kamu Denetçisinin salt mevzuatla bağlı olmadığı, hakkaniyete 

uygun tavsiye getirdiğini de gözeterek karar oluşturmaya özen göstermesi gerektiğini,

Kamu Denetçiliğinin, işlevini yerine getirebilmek için daha geniş bir bütçeye sahip 

olması gerektiğini, Kurumun bilinirliği geliştikçe başvuru sayısının da artacağını, hızlı ve etkin 

bir çalışmanın ancak yeterli maddi olanaklarla sağlanabileceğini”,

İfade etmiştir.

Samsun Milletvekili Sayın Orhan KIRCALI: “Toplumda huzurun ve demokratik 

yaşamın sağlanması, devlet gücünün sınırlandırılması ve denetlenmesi için Kamu kurumlarının 

faaliyetlerinin yargısal, yönetsel ve siyasal yollarla denetlendiğini, denetimin son derece 

önemli olduğunu ve modern kamu yönetimi anlayışının vazgeçilmez özellikleri arasında 

olduğunu,

TBMM’ye bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumunun işlev alanının, Anayasanın

74. maddesinin birinci fıkrasında TBMM’ye verilen görev çerçevesinde gerçekleştirilen siyasi 

denetimin bir yansıması olduğunu, TBMM’nin, kişilerden gelecek şikâyetler üzerine idare 

üzerindeki siyasi denetim yetkisini ve görevini Kamu Denetçiliği Kurumu aracılığıyla yerine 

getireceğini,

Ombudsmanı diğer tüm denetim mekanizmalarından ayıran en temel özelliğin, 

vatandaşların Ombudsmana doğrudan, son derece kolay, masrafsız bir şekilde ulaşabilmeleri 

olduğunu, yazılı şikâyette bulunanlardan herhangi bir ücret talep edilmediğini ve 

Ombudsmanın kendisine ulaşan şikâyetleri dikkate alarak değerlendirdiğini,

Türkiye’de idare üzerindeki denetimin, idari mahkemelerin yanı sıra Meclis, 

Cumhurbaşkanı ve devlet idaresinin kendi içerisinde yürüttüğü denetimlerden oluştuğu, 

Ülkemizde yeteri kadar denetim birimi ve kurumunun bulunduğunu,

AK Partinin yalnız ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal problemlerle değil 

aynı zamanda devlet yönetiminde, vesayet düzeninin yıkılması için büyük mücadele 

gösterdiğini, son on yıldır AK Parti politikaları ile halkın refah düzeyinin çoğu Avrupa Birliği 
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ülkesinden daha iyi duruma gelirken, demokrasi, özgürlükler, insan hakları konularında da 

aynı gelişim hızının yakalandığını, Kamu denetimi konusunda da çıtanın yüksek tutulması 

gerektiğini, birkaç ülkedeki uygulamayı örnek alma yerine ideal olanın hedeflenmesi 

gerektiğini, 

Kamu Denetçiliği Kurumunun yazılı şikâyete dayanmadan re ’sen inceleme yapmasının, 

bu kurumun yeni bir vesayet organı gibi çalışmasına yol açıp açmayacağının göz önünde 

bulundurulması gerektiğini, ayrıca Kurumun incelemeye aldığı başvuruların yazılı olması 

konusunda titizlik göstermesi gerektiğini, re’sen inceleme yetkisinden daha ziyade Kamu 

Denetçiliği Kurumunun tanınırlığının artırılması gerektiğini,

Ombudsmanlık kurumlarının temel bir özelliğinin, yaptırım gücü olmayan, tavsiye 

niteliğinde kararlar almaları olduğunu, Ombudsmanın, kamu yönetimi üzerinde dolaylı 

yaptırımlara sahip olduğunu, Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarının da yalnızca “tavsiye” 

niteliğinde olduğunu,

Benzer görevleri yerine getiren Devlet Denetleme Kurulunun raporlarının da bir 

bağlayıcılığının bulunmadığını, hazırlanan raporun ilgili kuruluş açısından bir ön rapor, ihbar 

niteliğinde olduğunu, kamu kurum ve kuruluşlarının DDK raporu doğrultusunda işlem yapma 

mecburiyetinin olmadığını, kamu kurumu bu işlemi yapmazsa onun üzerinde herhangi bir icrai

yetkinin olmadığını, bu anlamda Ombudsmanlık Kurumundan bir farkının bulunmadığını,

Etik olmayan davranışın Resmi Gazete yoluyla kamuoyuna duyurulmasının, Başbakanlık 

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun elindeki tek yaptırım iken Anayasa Mahkemesi kararı ile bu 

duruma son verildiği ve Kurulun kararlarının yalnızca kendi web sitesinde yayınlanmaya 

başlandığı,

Bunlara dilekçe hakkını eklemenin de mümkün olduğunu, 1982 Anayasasının 74. 

maddesine göre; vatandaşların, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında 

yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahip olduğu, TBMM Dilekçe 

Komisyonunun da bir yönüyle Kamu Denetçiliği Kurumu gibi çalıştığını, Dilekçe 

Komisyonunun kararlarını, vatandaşların incelenebilir nitelikteki dilek ve şikâyetleri üzerine 

ilgili makamlar nezdinde yapılan girişimlerin sonuçlarını, sadece milletvekillerine dağıtılan 

periyodik yayınlarla açıkladığını,

Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu ve Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezinin 

(BİMER) de vatandaşlar tarafından yapılan yazılı veya sözlü başvuruların ilgili kamu kuruluşu 

veya birimine ulaştırılması, mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesi, gecikme halinde ilgili 

birimlerin uyarılmasını sağladığını, yaptırım gücünün olmadığını,

Bu tavsiye niteliğindeki kararların kamuoyu üzerinde etkili olmasının demokrasi anlayışı 

ve yönetim kültürüyle doğrudan bağlantılı olduğunu, bu gibi kurumların güçlü ve etkili olduğu 
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ülkelerin, demokrasi kültürünün de güçlü olduğunu, bu ülkelerde denetçinin kişiliğinin de 

büyük önem taşıdığını ve bu kişilerin kamuoyunda büyük bir saygınlığa sahip olduğunu,

Yaptırımla ilgili olarak üzerinde durulması gereken diğer bir hususun da aslında Kamu 

Denetçiliği Kurumunun medya ile olan ilişkisi ve bu konulara duyarlı bir kurum olması 

gerektiğini, çünkü Ombudsmanın, haksızlığını tespit ettiği kurumu kamuoyu önünde 

açıklamasının ilgili kurumlar üzerinde baskı oluşturması gerektiğini, Ombudsmanın medyayla 

ilişkilerini düzenlemesi, gerektiğinde kamuoyu denetimini harekete geçirecek düzeyde tutması 

gerektiğini,

Ombudsmanın verdiği kararların, Meclise sunduğu raporlar ve açıkladığı iyi uygulama 

örneklerinin Kurumların kendilerini geliştirmesi için bir fırsat oluşturması gerektiğini, bununla 

birlikte, Ülkedeki demokrasinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile bireyler arasındaki ilişkilerin 

güçlendirilmesinin Ombudsmanın amaçları arasında yer alması gerektiğini,

Her ne kadar tavsiye niteliği taşısa da Kurumun vereceği tavsiye kararlarına bilirkişi 

raporlarından daha fazla önem atfedileceği ve ilgili kurumların bu tavsiye kararlarına 

uymamaları sonucu konunun yargıya taşınması halinde mahkemelerin Kamu Denetçiliği 

Kurumunun bu tavsiye kararlarını dikkate alacağını ve ayrıca söz konusu tavsiye kararları 

doğrultusunda işlem tesis edilmesinde sorumluluğun Kamu Denetçiliği Kurumuna ait olacağı 

düşünüldüğünde Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarının haklı şikayetlere büyük 

ölçüde çözüm getireceğini,

Ombudsmanın mahkemeler gibi bağlayıcı kararlar almasının Kurumun varlık sebebi ile 

çelişeceğini, eğer Kuruma bağlayıcı kararlar alabilme yetkisi verilirse bunun yeni bir yargı 

kolu anlamına geleceğini,

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye 

kararlarına uymayan idarelere karşı dava açma yetkisinin verilmemesi ve Kurumun 

kararlarının tavsiye niteliğinde kalması gerektiğini,”

İfade etmiştir.

4.2. KOMİSYONUN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

2010 yılında yapılan Anayasa referandumu neticesinde Anayasamıza giren ve 6328 sayılı 

Kanunla kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, faaliyetlerine 29 Mart 2013 tarihi itibariyle 

başlamış olup, yaklaşık 3 yılı geride bırakan genç bir kurumdur. Kurumun bilinirliğinin ve 

tanınırlığının artırılması noktasında ciddi gayretler olmakla birlikte, tatmin edici bir noktaya 

gelene kadar söz konusu gayretlerin devam etmesi gerekmektedir.
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3 yıllık süre içerisinde Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuru sayısı 19332’dir. 

2015 yılında gelen 6055 ve 2014 yılından devreden 819 adet olmak üzere toplam 6874 adet 

şikâyet başvurusu değerlendirilmek üzere işleme alınmıştır. İncelenmeye alınan toplam 6874

adet şikâyet başvurusunun 5897 tanesi (yaklaşık %86’sı) Kurum tarafından sonuçlandırılmış 

olup, 977 dosya 2016 yılında incelenmeye devam edilmek üzere devretmiştir.

Ancak, bu istatistiki bilgilerin içerisinde, Kurum kayıtlarına girmemekle birlikte, Kamu 

Başdenetçisi ya da Kamu Denetçileri tarafından herhangi bir yazışmaya gerek kalmadan, ilgili 

idarelerin temsilcileri ile sözel olarak yapılan görüşmeler neticesinde çözüme kavuşturulmuş 

başvurular yer almamaktadır. Bu kapsamda, bu tip başvuruların kayda alınması ve istatistiki 

veriler içerisinde yer almasının sağlanması için çözüm yollarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Alt Komisyonun yaptığı toplantılarda ve rapor yazım sürecinde, kamu kurum ve 

kuruluşlarının genel olarak Kamu Denetçiliği kurumunun Tavsiye kararlarına uymaya gayret 

gösterdiği ve Kurumla işbirliğine yatkın olduğu gözlenmiştir. Bu durum sevindirici bir gelişme 

olarak değerlendirilmektedir.

Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçilerinden alınan sunumlarda, re’sen inceleme yapma 

yetkisinin kendilerine tanınmasının kurumun etkinliğini artıracağı ifade edilmiştir. Aynı 

şekilde, vatandaşların başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırmak için arabuluculuk yapma

konusunun da Kurumun görevleri arasında sayılması gerektiği ve Tavsiye kararlarına uymayan 

idarelere karşı dava açma yetkisinin verilmesi talep edilmiştir.

Ancak Komisyonumuz çoğunluğunda oluşan kanaat, re’sen inceleme ya da dava açma 

gibi yetkilerin verilmesinin, getireceği yararlardan çok, olumsuz sonuçlar doğurmasının 

oldukça muhtemel olduğu yönündedir.

Komisyon toplantılarımızda, Kurumsal faaliyetlerin icrası sürecinde ve Kurumsal 

teşkilatlanma konusunda Kanundan kaynaklı boşluklar olduğu ve bunun da çeşitli sorunlara yol 

açtığı; bu noktada, Kamu Başdenetçisi ile Kamu Denetçileri arasındaki ilişkilerin daha verimli 

ve etkin hale getirilmesi ve Denetçiler tarafından hazırlanarak Başdenetçiye sunulan her türlü 

Karar ve işlemde, ilgili Denetçilerin de katkısının olduğunun belirtildiği bir mekanizmanın 

kurulmasının yerinde olacağı dile getirilmiştir.

4 Mart 2016 tarihli toplantıda Kamu Başdenetçisi tarafından Komisyonumuza yapılan 

sunumda Başdenetçi “Dolayısıyla bize bireysel şikâyet olmadan bizim bir konuya el atmamız 

mümkün değil. Ancak biz yönetmelikle, belki de yasaya aykırı olarak temel hak ve özgürlükler, 

insan hakları, kadın ve çocuk hakları, hassas gruplarla ilgili ve kamuyu ilgilendiren 

durumlarla…” şeklinde bir ifade kullanmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere 

bütün kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi, Kamu Denetçiliği Kurumunun da, Anayasa ve 

yasaların kendisine verdiği yetkilerin dışında hareket etmemesi ve bu konuda hassas olması 
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hukuk devletinin gereğidir.

Kamu Denetçiliği Kurumu ile bazı kurum ve kuruluşlar arasında, verilen Tavsiye 

kararları ya da bilgi ve belge istenmesi hususlarında bazı görüş ayrılıkları yaşandığı müşahede 

edilmiştir.

Örneğin Kamu Denetçiliği Kurumunun Ziraat Bankası ve benzeri durumdaki bankaları, 

diğer özel bankalardan farklı bir yere konumlandırarak bilgi ve belge talebinde bulunması 

karşısında Ziraat Bankası yetkilileri, kendilerinin genel kamu idareleri statüsünde kabul 

edilmemesi gerektiğini ve özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olduklarını ifade ederek itirazda 

bulunmuşlardır. Bu bağlamda, tüm bankaların aynı muameleye tabi tutulması gerektiği 

değerlendirilmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen Tavsiye kararlarının hukuk normları ve 

evrensel ilkelere uygunluğunun gözetilmesinin yanında, ilgili idarenin iç işleyişi, disiplin 

kuralları ve toplumun kendine has değerlerinin de göz önüne alınarak hazırlanması gerektiği 

değerlendirilmektedir.
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 Karar No: 2  06/04/2016 

Karar: Kamu Denetçiliği Kurumunun 2015 Yıllık Faaliyet Raporu hakkında hazırlanan Karma 
Komisyon Raporu ile 24. Döneme ait 2013 ve 2014 Yılı Raporlarının aynen benimsenerek birlikte 
kabulü ve TBMM Genel Kurulunda birleştirilerek görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına sunulmasına 
dair Karar. 

 Karma Komisyon Başkanı Karma Komisyon Başkanvekili Karma Komisyon Sözcüsü
	 Mihrimah	Belma	Satır	 İsmail	Bilen	 Canan	Candemir	Çelik
 İstanbul Manisa Gaziantep
 Karma Komisyon Kâtip Üyesi  Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi 
	 Ramazan	Can	 Osman	Mesten	 Orhan	Kırcalı
 Kırıkkale Bursa Samsun
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Fikri	Demirel	 Özcan	Ulupınar	 Erkan	Aydın
 Yalova Zonguldak Bursa
   (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Bülent	Öz	 Aytun	Çıray	 Alican	Önlü
 Çanakkale İzmir Tunceli
 (Toplantıya katılamadı)  (Toplantıya katılamadı)
  İnsan Haklarını İnceleme 
  Komisyonu Başkanı
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi 
	 Muharrem	Varlı	 Mustafa	Yeneroğlu	 Fatma	Benli
 Adana İstanbul İstanbul
 (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi 
	 Şenal	Sarıhan	 Leyla	Şahin	Usta	 Vedat	Bilgin
 Ankara Konya Ankara
   (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Jülide	Sarıeroğlu	 Aydın	Ünal	 Atay	Uslu
 Ankara Ankara Antalya
  (Toplantıya katılamadı)
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 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi 
	 Orhan	Atalay	 Ayşe	Acar	Başaran	 İsmail	Aydın
 Ardahan Batman Bursa
  (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Sait	Yüce	 Mehmet	Metiner	 Mahmut	Tanal
 Isparta İstanbul İstanbul
 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Atila	Kaya	 Gamze	Akkuş	İlgezdi	 Zeynep	Altıok
 İstanbul İstanbul İzmir
 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Nurettin	Yaşar	 Veli	Ağbaba	 Orhan	Miroğlu
 Malatya Malatya Mardin
  (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Durmuş	Fikri	Sağlar	 Burcu	Çelik	Özkan	 Ruhi	Ersoy
 Mersin Muş Osmaniye
 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)
 Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi
	 Ali	İhsan	Yavuz	 Hulusi	Şentürk
 Sakarya İstanbul
 (Toplantıya katılamadı)
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 Başkan Başkanvekili Kâtip

	 Gönül	Bekin	Şahkulubey	 Halil	Ürün	 Ali	Aydınlıoğlu

 Mardin Afyonkarahisar Balıkesir

 Sözcü Üye Üye

	 Nurdan	Şanlı	 Gürsoy	Erol	 Mahmut	Kaçar

  Ankara İstanbul Şanlıurfa

   (Toplantıya katılamadı) 

 Üye Üye Üye

	 Sevde	Bayazıt	Kaçar	 Zeyid	Aslan	 Sabahat	Akkiray

 Kahramanmaraş Tokat İstanbul

  (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya Katılamadı)

 Üye Üye Üye

	 Hasan	Akgöl	    	Muharrem	Varlı	 Esat	Canan	    

 Hatay Adana Hakkari

 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)

 Üye Üye Üye

 Ayhan	Sefer	Üstün	 Mehmet	Kerim	Yıldız	 İhsan	Şener

 Sakarya Ağrı Ordu

 Üye Üye Üye

 Ayşe	Türkmenoğlu	 Ülker	Güzel	 Hamza	Dağ

 Konya Ankara İzmir

 Üye Üye Üye

 Bülent	Turan Mehmet	Metiner Nevzat	Pakdil

 İstanbul Adıyaman Kahramanmaraş

  (Toplantıya katılamadı)
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 Üye Üye Üye

 Ahmet	Salih	Dal	 Kerim	Özkul Abdurrahim	Akdağ

 Kilis Konya Mardin

 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) 
 Üye Üye Üye
	 Cemal	Yılmaz	Demir Sıtkı	Güvenç Ziver	Özdemir
 Samsun Kahramanmaraş Batman

 (Toplantıya katılamadı)
 Üye Üye Üye
 Orhan	Düzgün	 Sinan	Aydın	Aygün	 Hüseyin	Aygün
 Tokat Ankara Tunceli

  (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)
 Üye Üye Üye
 Tufan	Köse	 Mahmut	Tanal	 Veli	Ağbaba
 Çorum İstanbul Malatya

 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)
 Üye Üye Üye
	 Mustafa	Erdem	 Atila	Kaya	 Reşat	Doğru
 Ankara İstanbul Tokat

 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)
  Üye  Üye 
 	 Kemal	Aktaş	 	 Birgül	Ayman	Güler
  Van  İzmir

  (Toplantıya katılamadı)  (Toplantıya katılamadı)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon

KARAR
Karar No: 25                                                                                                    24.04.2014

Karar: Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2013 Yıllık Raporu’nu değerlendirmek amacıyla
toplanan Karma Komisyon, yaptığı araştırma ve incelemeler sonucu düzenlemiş olduğu Raporun,
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına sunulması kararını almıştır.

Karma Komisyon Başkanı Karma Komisyon Başkanvekili Karma Komisyon Kâtip Üyesi

Gönül Bekin Şahkulubey Halil Ürün Ali Aydınlıoğlu

Mardin Afyonkarahisar Balıkesir

Karma Komisyon Sözcüsü Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

Nurdan Şanlı Ayhan Sefer Üstün Gürsoy Erol

Ankara Sakarya İstanbul

(Toplantıya katılamadı)

Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

Mahmut Kaçar Sevde Bayazıt Kaçar Zeyid Aslan

Şanlıurfa Kahramanmaraş Tokat

(Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)

Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

Sabahat Akkiray Hasan Akgöl Muharrem Varlı

İstanbul Hatay Adana

(Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)

Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

Esat Canan Yalçın Akdoğan Mehmet Kerim Yıldız

Hakkâri Ankara Ağrı

(Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)

Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

İhsan Şener Ayşe Türkmenoğlu Ülker Güzel

Ordu Konya Ankara

Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

Hamza Dağ Mehmet Metiner Nevzat Pakdil

İzmir Adıyaman Kahramanmaraş

(Toplantıya katılamadı)
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Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

Ahmet Salih Dal Kerim Özkul Abdurrahim Akdağ
Kilis Konya Mardin

(Toplantıya katılamadı)

Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

Cemal Yılmaz Demir Sıtkı Güvenç Ziver Özdemir
Samsun Kahramanmaraş Batman

(Toplantıya katılamadı)

Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

Levent Gök Sinan Aydın Aygün Hüseyin Aygün

Ankara Ankara Tunceli

(Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)

Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

Tufan Köse Mahmut Tanal Veli Ağbaba

Çorum İstanbul Malatya

(Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)

Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

Mustafa Erdem Atila Kaya Reşat Doğru
Ankara İstanbul Tokat

(Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı)

Karma Komisyon Üyesi Karma Komisyon Üyesi

Murat Bozlak Kemal Aktaş
Adana Van

(Toplantıya katılamadı)
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