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Genel Olarak Ombudsmanlık Müessesesi
1
 

 

 

Tarihsel açıdan oldukça köklü ve eski bir kültürün ürünü olan ombudsmanlık 

müessesesinin devlet tüzel kişiliği içinde bir kurum olarak yer alması 18. yüzyıla 

rastlamaktadır. Her ne kadar M.Ö. 221’de Çin Hanedanlıkları döneminde, ardından başta 

Roma ve Osmanlı İmparatorluklarında benzer örnekleri görülse de modern anlamda 

kullanılan yapı İskandinav uygulamasından gelmektedir. Türkiye’de ombudsmanlık 

müessesesinin kurulması ise ancak 2012 yılında gerçekleşmiştir.  

 

Dolayısı ile bu araştırmada, olabildiğince detaya girmeden, bu müessesenin ne olduğu 

ve kökeni üzerinde durularak neden böyle bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğu incelenmiştir. 

Araştırmanın ikinci bölümünde, Türkiye’de “Kamu Denetçiliği Kurumu”nun oluşumu 

yanında genel hatları ile bu kurumun görev ve yetkileri tartışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, 

kamu alımları piyasasında bu tür müesseselerin şikâyet mekanizması sistemi içerisinde bir 

rolü olup olmadığı seçilen bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri ile Türkiye’deki durum 

karşılaştırılarak incelenmiştir. 

 

En genel hâliyle ombudsmanlık müessesi kişilerin hukuki haklarının yargısal başvuru 

yolları dışında da korunması; kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine verilen yetkileri 

kullanırken kanunlara uygun ve adil davranıp davranmadığının idareden bağımsız bir şekilde 

denetlenmesi; kamu hizmetlerinin işleyişinde adalet ve etkinliği artırmak için öneriler 

geliştirilmesi, vatandaşların, haklarını kullanmada bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi gibi 

görevleri gerçekleştirmek için vardır.  

 

Etimolojik olarak ombudsman kelimesi İskandinav kökenli olup “(Nor) umbodh: görev, 

yetki + (Nor) man: adam; (İsv) ombudsman: görevli kişi; (İng) ombudsman: vatandaşların 

kamu kuruluşları hakkındaki şikâyetlerini araştırmakla yükümlü kamu görevlisi”
2
 gibi 

anlamlara gelmektedir. Kelimenin Türkçe karşılığı - benzer içeriği ifade etse de - kamu 

                                                           
1
 Bu çalışmada yer alan görüş ve değerlendirmeler herhangi bir kurum veya kuruluşun düşüncelerini 

yansıtmamakta olup tamamen yazarın kişisel fikirlerinin ürünüdür. 
2
 Nişanyan Etimolojik Sözlük, Erişim: 23/01/2014 

 “http://www.nisanyansozluk.com/?k=ombudsman&lnk=1”. 

http://www.nisanyansozluk.com/?k=ombudsman&lnk=1
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denetçisi olarak belirlenmiştir. Türk Dil Kurumu bu bağlamda kelimeyi: “Parlamento 

tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmî makamların keyfî ve yasa dışı davranışlarına 

karşı korumakla görevli kişi veya kurum”
3
 olarak tanımlamaktadır. Mamafih, İngilizceden 

farklı olarak devlet (state), özel (private) ve kamu (public) sözcükleri arasında “kamu” ile 

“devlet” kavramlarının Türkçede çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanılması bir algı 

bozukluğu yaratmaktadır. Bir de bu kelimenin devamına genelde soğuk anlamlar çağrıştıran 

“denetçi” kelimesini eklediğimizde, ombudsmanlık müessesesinin içerik bakımından ifade 

ettiğinden çok daha sınırlı bir noktaya yönelme riski ile karşılaşırız. Tüm bu çekincelere 

rağmen “ombudsman” kelimesi yerine “kamu denetçisi”
4
 kelimesinin kullanılması gerek 

kurallara uymak gerekse de Türkçe karşılığı olan kelimeleri kullanmak açısından daha yerinde 

ve doğru olacaktır. 

 

O hâlde kavramın özüne inerek, bu müessesesinin aslında halk için, devletin değil de 

halkın haklarının kanunlar ve yasalar önünde - adalet ve hakkaniyet kavramlarını da 

kapsayacak şekilde - korunması amacıyla kurulduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu noktadan 

yola çıkarak birçok AB üyesi ülke de bu kavramı kendi dillerinde “hukukun savunucusu”, 

“kanun koruyucu”, “uzlaştırıcı, arabulucu” vb. unvanlar adı altında karşılamışlardır.  

 

 

Bu kapsamda İsveç örneği ile neden böyle bir kuruma ihtiyaç duyulduğu şu şekilde 

özetlenebilir:
5
  

 

 

“Kamu denetçiliği kurumu, 1809 yılında Kral’ın tahttan indirilmesi sonrasında 

Hükümet Senedi’nin kabulü ile kurulmuştur. Kral III. Gustav’ın otokratik yönetimi hâlâ 

hafızalardayken kanun koyucular yeni anayasaya, Parlamentonun yürütme erki üzerinde bir 

kontrol sağlamasını amaçlayan bu sistemi eklemişlerdir.  

                                                           
3
 Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, Erişim: 23/01/2014 

“http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.52efa95f1c2956.040

70790”.   
4
 Benzer şekilde bu çalışmada,  “kamu denetçiliği kurumu” denildiğinde kavram olarak 

“ombudsmanlık müessesesi” kastedilirken “Kamu Denetçiliği Kurumu” ifadesinde Türkiye’de bu ad 

ile kurulan kurum işaret edilmektedir.  
5
 İsveç Kamu Denetçiliği Kurumunun internet sitesinde yer alan tarihsel süreç bölümünden, yazar 

tarafından yapılan çeviri ve özettir. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.52efa95f1c2956.04070790
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.52efa95f1c2956.04070790
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Yetkililerin kanunlara uyup uymadığı konusunda gözetim yapacak ve Parlamentoya 

karşı sorumlu olacak bir organın yaratılması fikri 1809’da yeni bir fikir değildi aslında. Hatta 

mutlak Kral XII. Charles, daha 1713 yılında ‘Kral Hazretlerinin Yüce Kamu Denetçisi’ 

ofisini kurmuştur. O zamanlarda Kral, Osmanlı İmparatorluğu’na sığınmış ve 13 yıl boyunca 

ülkesinden uzak kalmış; Kral’ın yokluğunda İsveç idaresi düzensizlik içine sürüklenmiştir. 

Bu yüzden Kral, İsveç’te kendisinin mümtaz temsilcisi sıfatıyla bu kurumu kurmuştur. 

Temsilciye tevdi edilen görev ise; yargıçların ve genel olarak kamu görevlilerinin, yürürlükte 

olan kanunlara göre hareket ettiklerini ve diğer bakımlardan da görevlerini tatmin edici bir 

şekilde yerine getirdiklerini sağlamaktı. Eğer kamu denetçisi durumun böyle olmadığını 

tespit ederse, bu kişiler hakkında görevlerini ihmal suçlamasıyla yasal soruşturma açma 

hakkına sahipti. 1719 yılında Yüce Kamu Denetçisine, ‘Adaletin Başkanı’
6
 unvanı verilmiş 

olup bu unvan hâlâ kullanılmaktadır. 

 

Böylesi bir müessesenin kuruluş nedeni; yürütmeden tamamen bağımsız bir kuruluş 

tarafından vatandaşların haklarının gözetilmesidir. İlk başlarda kamu denetçisi görevi bir 

savcının görevi gibiyken zamanla görevin niteliği, incelemelerin sonucu bakımından 

değişiklik göstermiştir. Başka bir deyişle, önceden incelemeler ya bir işleme gerek olmadan 

rafa kalkar ya da soruşturma açılması ile sonuçlandırılırken zamanla soruşturma yerine 

incelemelerin sonucu uyarı ve ihtar ya da danışmanlık ve tavsiye şeklinde kararlara 

dönüşmüştür.”  

 

 

 

Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu 

 

Yukarıda sayılan gerekçeler ve gelişmelerin etkisiyle ve biraz da Türkiye’nin AB’ye 

tam üyelik hedefi doğrultusunda AB müktesebatına uyum için 14/06/2012 tarihinde “Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu” kabul edilmiştir.
7
  

 

                                                           
6
 Chancellor of Justice (Justitiekanslern) 

7
 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu”, 29/06/2012 tarihli ve 28338 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  
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Kanun’un amacı; “Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet 

mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk 

yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği 

Kurumunu oluşturmaktır” ifadesi ile açıklanmıştır. Buna paralel olarak da Kamu Denetçiliği 

Kurumunun görevi, bu amacı yerine getirmektir şeklinde belirlenmiştir.  

 

Dolayısı ile inceleme ve araştırma alanının kapsamının ne olduğu bu maddede yazılı 

olan “idare” ifadesinden takip edilebilir. Söz konusu Kanun’da idare, konunun niteliği gereği, 

çok geniş bir alanda tanımlamış olup bu ifade: “Merkezî yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, mahallî idarelerin bağlı 

idarelerini, mahallî idare birliklerini, döner sermayeli kuruluşları, kanunlarla kurulan 

fonları, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüslerini, sermayesinin 

yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseseleri, 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel 

kişilerini” kapsamaktadır. 

 

Diğer taraftan, bağımsızlık ve tarafsızlık anlayışı içinde çalışan kurumun görev alanına 

bazı sınırlamalar da getirilmiştir. Bu sınırlamalar: “Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı 

işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler; yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin 

işlemler; yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf 

askerî nitelikteki faaliyetleri” şeklinde sayılmıştır. AB üyesi ülkelerde bu tür istisnalar 

bulunmamakla birlikte Türkiye’de bu tür bir kısıtlama getirilmesi anayasal ve teknik 

konulardan kaynaklanan bir mecburiyettir.  

 

Kuruma yapılacak başvuru ve başvurular üzerine yapılacak işlemler bu Kanun’un 

üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Gerçek veya tüzel kişilerin Kanun’da belirtilen şekil 

şartlarını taşıyan başvuruları işleme konulurken bu şartları taşımayanlar; belli bir konuyu 

içermeyenler; sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar; 

yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara 

ilişkin olan başvurular incelenmemektedir. Ayrıca, Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda öngörülen idari başvuru yolları ile özel 

kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gerekli olduğu; idari başvuru 
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yolları tüketilmeden yapılan başvuruların ilgili kuruma gönderileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bununla birlikte, Kurumun, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan 

hâllerde, idari başvuru yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebileceği de 

belirtilmektedir. Aynı madde de zaman aşımının durması ve/veya kesilmesine ilişkin olarak, 

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

durdurur.” hükmü yer almaktadır.    

 

İnceleme ve araştırmaların sonuçları açısından ise Kurumun raporları 

 

 idarelere tavsiye ve öneriler; 

 başvuru sahiplerine yapılan araştırma bulgularını içeren bilgilendirme, 

haklarının yasal yollardan korunması için ilgili mercilere yönlendirme; 

 kamuoyu için de kanunların uygulanmasında hakkaniyet ve eşitlik esasında 

güvence oluşturmaktadır.  

 

Kanun’a göre Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı 

ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Bu incelemeler sonucunda eğer olumsuz unsurlar 

taşıyan sonuçlar varsa Kurumun bildirisi üzerine ilgili merci, Kurumun önerileri 

doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun önerdiği çözümü yerine getirmelidir. Eğer 

ilgili merci bu çözümü uygulanabilir nitelikte görmüyorsa bunun gerekçesini de otuz gün 

içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.     

 

 

Kamu Alımları Piyasası Bağlamında Bir Değerlendirme 

 

Kamu alımları piyasası bağlamında kamu denetçiliği kurumunun yerini şikâyet 

mekanizması sistemi içinde daha sağlıklı değerlendirebilmek için öncelikle resmin tamamını 

görmek, sayısal anlamda ne tür bir alanda olduğumuzu anlamak faydalı olacaktır. Elbette ki 

hakların korunması ve hukukun üstünlüğü sayılara göre değişmeyecektir ancak, bu alanda 

mevcut diğer aktörleri ve hâlihazırda yer alan hukuki düzenlemeleri bilmek Kamu Denetçiliği 

Kurumunun rolünü daha anlaşılır kılacaktır.  
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Kamu alımları piyasası, gayrisafi yurt içi hasılaya oranlandığında ülke ekonomilerinde 

önemli bir büyüklük oluşturmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), 

2011 yılında yayımladığı raporda; OECD üyesi ülkelerin 2008 yılında gayrisafi yurt içi 

hasılalarının ortalama %12’sini kamu alımları piyasası için harcadığı tespit edilmiştir.
8
 Söz 

konusu raporda, aynı dönemde bu oranın Türkiye için %11 düzeyinde gerçekleştiği 

görülmektedir.  

 

Biraz daha detaya inersek, Kamu İhale Kurumunun 2012 yılı Kamu Alımları İzleme 

Raporu önemli veriler sunmaktadır. Raporda,  2012 yılında toplam 127.701 adet ihale 

yapıldığı ve bu ihalelerin toplam tutarının da 83.844.466.000 TL olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 

aynı yıl için bu ihalelerden 5.282’si için Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu 

yapılmıştır. Bu, oransal olarak gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 4,14’ünün Kamu İhale 

Kurumuna itirazen şikâyet için taşındığını göstermektedir.
9
    

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesi ve devamında ihalelere yönelik 

başvurular ve bu başvuruların incelenme süreçleri düzenlenmiştir. Bu amaçla; “İhale 

sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara 

uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile 

istekli olabilecekler, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla 

şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler” düzenlemesi yönlendirici olmaktadır. 

O hâlde bu tür iddia sahipleri, öncelikle ihaleyi düzenleyen ilgili idareye şikâyet başvurusunda 

bulunmak zorundadırlar. İdare tarafından Kanun’da belirtilen sürede cevap verilmemesi ya da 

alınan kararın uygun bulunmaması durumunda başvuru sahipleri - idareden bağımsız, 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında sayılan - Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet 

başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler. Dolayısı ile “şikâyet” ve “itirazen şikâyet” 

başvuruları hukuki niteliği itibarıyla özel kanunları gereği tüketilmesi gereken zorunlu idari 

başvuru yolları olma özelliği taşımaktadır. 

 

Diğer taraftan başvuru sahiplerinin idari merciler dışında yasal mercilere başvurarak 

yargısal denetim mekanizmasında da haklarını arayabilmesi mümkündür. Bunun için de 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan düzenlemeler yol gösterici olmaktadır. 

                                                           
8
 “OECD, “Size of Public Procurement Market”, in Government at a Glance 2011, OECD Publishing.” 

9
 Kamu İhale Kurumu, “2012 Yılı Kamu Alımları İzleme Raporu”. 
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Başvuru sahipleri Kamu İhale Kurumunun kararını takiben, Kanun’da belirtilen süreler 

içerisinde, ilk derece mahkemesi olarak İdare Mahkemelerine veya Danıştayın ilk derece 

mahkemesi olarak görevli olduğu konularda Danıştaya başvuruda bulunabilirler. Son olarak 

ise bu kararların temyizi için de Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gidilmesi kamu 

alımlarına yönelik şikâyet mekanizmasının son halkasını oluşturmaktadır. 

 

Tüm bu unsurlara ek olarak, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılabilecek başvurular 

anayasal hakların, özgürlüklerin ve hakkaniyetin korunması için; hukuk devleti olmanın bir 

gereği olarak ve bir vatandaşlık hakkı çerçevesinde önemli bir öğe olma özelliği teşkil 

etmektedir. Ancak, yukarıda sayılan idari ve yasal mercilere başvuru haklarının hâlihazırda 

oldukça geniş ve yeterli imkânlar sunduğunu tekrar belirtmekte fayda vardır. Özellikle 

şikâyetlerin teknik boyutları açısından incelenmesinde idareye ve Kamu İhale Kurumuna 

yapılacak başvurular çözüm sürecinde sağlıklı sonuçlar elde edilmesinin adresidir. Zaten 

Kamu Denetçiliği Kanunu’nun 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasında bu yolların 

tüketilmesinden önce yapılacak başvuruların ilgili kuruma gönderileceği hüküm altına 

alınmıştır. Benzer şekilde, bu tür yanlış başvuruların inceleme sürelerine olumsuz etkisini 

önlemek için Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin sekizinci fıkrasından sonra 

gelmek üzere şu fıkra eklenmiştir: “Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki 

idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler 

tarafından ilgisine göre idareye veya Kuruma gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin idare veya 

Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.” 

 

Diğer taraftan yukarıda belirtilen idari yolların tüketilmesinden sonra eğer başvuru 

sahipleri, idarenin ve/veya Kamu İhale Kurumunun eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarının insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete aykırı 

olduğu görüşünde ise Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunması kadar doğal bir şey 

de olamaz.  

 

Burada vurgulanması gereken önemli nokta, Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumunun 

yargı organlarında görülmekte olan uyuşmazlıklara ilişkin inceleme ve araştırma yapma 

konusunda görev yetkisinin olmamasıdır. Dolayısı ile de başvuru sahibi, Kamu İhale 

Kurumuna itirazen şikâyet sonrası ya yargı yoluna gitmek ya da Kamu Denetçiliği Kurumuna 

başvurmak durumunda kalmaktadır. Kuruma yapılan başvuru zaman aşımı bakımından 
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işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurduğu için de ihale süreçleri olumsuz 

etkilenebilme riski altında kalmaktadır. Bununla birlikte bu başvuru idarenin sözleşme 

imzalamasına engel bir unsur teşkil etmemektedir. Çünkü başvuru sahibi zaten yargısal 

inceleme hakkını kullanabilme tasarrufuna sahip olduğundan konuyu bir kere de, yukarıda 

öne sürülen savların mevcudiyeti çerçevesinde, Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıma hakkına 

sahiptir.  

 

AB üyesi ülkelerden Fransa, Belçika ve Hırvatistan’daki mevcut düzenlemeler bu 

araştırma kapsamında incelenmiştir. Sonuçlar bu ülkelerin birçok anlamda Türkiye’dekine 

benzer hukuki metinlere ve idari birimlere sahip olduklarını, ancak temel bir noktada Türkiye 

uygulamasından ayrıldıklarını göstermiştir. İncelenen bu ülkelerin hiçbirisinde yargısal 

incelemeler dâhil kamu denetçiliği kurumunun inceleme ve araştırmasından muaf ya da 

istisna olan bir unsur bulunmamıştır. Bu nedenle de, Fransa ve Belçika kamu denetçiliği 

kanunlarına “Kamu denetçiliği kurumuna yapılan başvurular ile incelemeler işlemeye 

başlamış olan dava açma süresini durdurmadığı gibi zaman aşımı süresini de 

kesmemektedir.” hükmü konulmuştur.  Hırvatistan örneğinde ise ne bu tür bir hüküm ne de 

Türkiye’deki gibi aksi yönde bir hüküm konmadığı için hukuken doğacak sonuç Fransa ve 

Belçika’daki durumla aynı, yani dava açma süresinin işlemeye devam etmesi yönünde 

olmaktadır. Böylece başvuru sahipleri kanunların kendilerine tanıdığı süre içerisinde hem 

yargısal inceleme yoluna hem de kamu denetçiliği kurumuna aynı anda şikâyet başvurusunda 

bulunabilmektedirler.  

 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Yargıçların ve genel olarak kamu görevlilerinin, yürürlükte olan kanunlara göre hareket 

ettiklerini ve diğer bakımlardan da görevlerini tatmin edici bir şekilde yerine getirdiklerini 

temin etme görevi ile kurulan İsveç Kamu Denetçiliği Kurumunun tarihsel gelişimi aslında 

günümüzde birçok ülke için de model oluşturmaktadır. Elbette tarihi, kültürel ve toplumsal bir 

mirasa dayanmadan sonradan kurulan yapılar aslına benzese de bir olamaz. Zaten olması 

gereken de bu tür yapıların ilgili toplumun kuralları ile örtüşecek bir şekilde oluşturulması ya 

da hiç kurulmamasıdır belki de.  
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Bu genel söylemin dışında kamu denetçiliği mekanizması, güçler ayrılığı ve hukukun 

üstünlüğü ilkesini benimseyen her ülke için vazgeçilmez bir kurum olma özelliğini 

taşımaktadır. Çünkü vatandaşların haklarının, yürütme gücünün - kanunda belirtilen sınırların 

ötesinde girişilen - eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı korunması hukuk 

devleti olmanın en temel ilkelerinden birisini teşkil etmektedir. Dolayısı ile de kamu 

alımlarında bu tür hukuk dışı veya hakkaniyete aykırı muamele gördüğünü iddia eden kişiler 

bu iddialarını Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edebilecekleri gibi konuyu 

Kamu Denetçiliği Kurumunun inceleme ve araştırmasına da sunma tasarrufuna sahiptirler.  

 

Ancak, gerek Kamu İhale Kanunu’nda gerekse de Kamu Denetçiliği Kurumu 

Kanunu’nda belirtildiği üzere bu tür başvurulardan önce tüketilmesi gereken zorunlu idari 

başvuru yolları vardır. Bunlar; öncelikle idareye yapılacak şikâyet başvurusu, ardından da 

Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvurusudur. Bu aşamalardan sonra, 

başvuru sahibi – işlemeye başlayan dava açma süresi durduğu için -  yargısal inceleme hakkı 

saklı kalmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunabilir.  

 

Türkiye uygulaması ile seçilen AB üyesi ülkelerdeki uygulama farkı en çok bu noktada 

ortaya çıkmaktadır. Çünkü incelenen ülkelerde işlemeye başlayan idari ya da yargısal dava 

açma süreleri bu tür başvurular nedeniyle durmadığı için kişiler yargısal inceleme talepleri 

olacaksa aynı anda bu amaçla da başvuruda bulunmak durumundadırlar. Kamu denetçiliği 

kurumu kararları yargısal kararlar gibi yaptırım taşımasa da tavsiye kararlarının kamuoyu 

nezdinde etkisi yadsınamaz. Kaldı ki AB üyesi ülkelerde süreçler içselleştirildiği ve idareler 

yaptırımdan çekinmek yerine hakkaniyet ve adalet motifi ile işlemlerini yürüttükleri için bir 

yanlışlık varsa düzeltme yoluna gitmekte, bu kurumların önerilerini dikkate almaktadırlar. 

Tüm bu nedenlerle Kamu Denetçiliği Kurumunun inceleme ve araştırmaları sonrası alacağı 

kararlar uzlaşmazlıkların yargısal inceleme yoluna gidilmeksizin daha kısa sürede 

çözülmesine katkı sağlayabileceği gibi hukuksuz eylem ve işlemler ile hakkaniyete aykırı 

tutum ve davranışların meydana gelmesine karşı da bir sigorta görevi yerine getirecektir.   
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