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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1/12/2010

tarihinde kararlaştırılan “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan

GENEL GEREKÇE
Kamu yönetiminin dünyada ve ülkemizdeki değişme ve gelişmelere paralel olarak yeniden

yapılandırılması ihtiyacı, her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu nedenle, kamu hizmetleriyle
ilgili Devlet görevlerinin yeniden değerlendirilmesi ve halkın idareden kaynaklanan şikâyetlerini en
aza indirecek bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi zorunluluk arz etmektedir. 

Bu saptamalardan hareket eden Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında “Kamu Hizmetlerinde
Etkinliğin Artırılması Projesi” çerçevesinde “Yönetim-birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların
etkin ve hızlı bir şekilde çözümü amacıyla; yargının katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve zaman
alıcı işlemesi gerçeği karşısında, yönetimi yargı dışında denetleyen ama yönetime de bağlı olmayan
bir denetim sistemi ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmış olan ve Avrupa Birliğinin kendi bünyesinde ve
üye ülkelerin çoğunda da bulunan, halkın şikayetleriyle ilgilenen bir Kamu Denetçisi (ombudsman)
sisteminin Türkiye’de de kurulması” öngörülmüştür. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da yine “Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması”
çerçevesinde “Kamu yönetimi-vatandaş ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir
şekilde çözümü amacıyla, halkın şikayetleriyle ilgili konularda, yönetimi denetleyen ama yönetime
bağlı olmayan bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sistemi” kurulması öngörülmüş, “Bu çerçevede,
gerekli altyapının oluşturulmasına ve sistemin istisnasız tüm idari işlem ve eylemleri kapsamasına
önem” verileceği belirtilmiştir. 



Osmanlı Devletinde idari yargı sisteminin olmaması nedeniyle halkın idareye yönelik
şikayetlerini incelemek üzere, “Kadıûl-Kudat” adıyla özel görevli kadı (hakim) tayin edilmişti. Bu
kişiler, padişah da dahil, idarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlarına karşı halkın yaptığı
başvuruları değerlendirerek etkin bir denetim sağlamıştır. 

İsveç Kralı 12. Charles, Osmanlı Devletinde bulunduğu 18 inci Yüzyılın başlarında bu Kurumu
incelemiş ve ülkesine döndüğünde “ombudsman” adıyla oluşturmuştur. Diğer Avrupa ülkeleri de bu
uygulamadan esinlenerek “ombudsman” kurumunu kurmuşlardır. 

Günümüzde bu kurum, aralarında Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Hindistan’ın da bulunduğu
yüzü aşkın devlette ülke, bölge, kent veya sektör itibarıyla hizmet vermektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği
de Avrupa Birliği bürokrasisi tarafından yapılacak yanlış uygulamalara karşı üye ülke vatandaşlarının
haklarını korumak üzere “ombudsman” kurumunu oluşturmuştur. 

İsveç dilinde “ombudsman” kelimesi, vekil, delege, avukat veya başkaları adına hareket etmeye
ve onların haklarını korumaya yetkili kılınmış kimse anlamında kullanılmaktadır. Kurum olarak
“ombudsman”, bugün parlamento tarafından, parlamento adına idareyi denetlemek için seçilmiş
kimse veya kimseleri ifade etmektedir. “Ombudsman” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak; “halk
denetçisi”, “kamu denetçisi”, “kamu hakemi”, “arabulucu”, “halk avukatı”, “yurttaş sözcüsü” gibi
ifadeler kullanılmaktadır. 

Anayasanın 125 inci maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun
açık olduğu ve yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı
olduğu hükmüne yer verilmiştir. 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun çerçeve 11 inci maddesiyle, söz konusu
maddede değişiklik yapılarak, hukuka uygunluk denetiminin hiçbir surette yerindelik denetimi
şeklinde kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Anayasanın 9 uncu maddesinde ise yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce
kullanılacağı düzenlenmiştir. 

İdarenin iç denetimi ise teftiş kurulları veya benzeri birimlerce gerçekleştirilmektedir.
Ancak, Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlarında öngörüldüğü gibi, kapsamı giderek

genişleyen idare-birey (vatandaş) ilişkilerinden kaynaklanan şikayetlere etkin ve hızlı çözümler
getiren, idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyen ve önerilerde bulunan bir kuruma ülkemizde
de ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu amaçla hazırlanan “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı”, 15/6/2006 tarihli ve 5521
sayılı Kanun olarak kabul edilmişse de, Cumhurbaşkanı tarafından, yayımlanması uygun bulunmayan
3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 15 inci, 22 nci, 26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, geçici 1 inci ve
41 inci maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri
uyarınca 1/7/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiştir. 

Söz konusu Kanun, 28/9/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yeniden
görüşülerek 5548 sayılı Kanun olarak aynen kabul edilmiş ve 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Ancak, yapılan başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi, 27/10/2006 tarihli ve E. 2006/140, K. 2006/33
(Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararıyla Kanunun, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasını öngören
geçici 1 inci maddesinin yürürlüğünü durdurmuş ve 25/12/2008 tarihli ve E. 2006/140, K. 2008/185
sayılı Kararıyla da Kanunun tümünü, Anayasanın 6 ncı, 87 nci ve 123 üncü maddelerine aykırı görerek
iptal etmiştir. Söz konusu Karar, 4/4/2009 tarihli ve 27190 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 
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Anayasa Mahkemesinin iptal Kararında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 5982
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun çerçeve 8 inci maddesiyle, Anayasanın 74 üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulacak Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu,
görevi, çalışması ve inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu
denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği
hükme bağlanmıştır. Söz konusu Anayasa değişikliği, 12/9/2010 tarihinde yapılan halkoylamasında
kabul edilmiş ve kesin sonuçların 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla
yürürlüğe girmiştir. 

Anayasanın 5982 sayılı Kanunla değişik 74 üncü maddesinde hükme bağlanan Kamu Denetçiliği
Kurumunun kurularak çalışmalarına başlaması amacıyla hazırlanan Tasarıyla, Kamu Denetçiliği
Kurumu kurulmaktadır. Kurumda Başdenetçi, denetçiler, uzmanlar, uzman yardımcıları ve diğer
personel görev yapacaktır. Bu çerçevede Başdenetçi ile denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yerine
getirebilmeleri ve yetkilerini kullanabilmeleri için Anayasanın yargı bağımsızlığına ve idari eylem
ve işlemlerin yargısal denetimine ilişkin hükümlerine uygun düzenlemeler getirilmesine özen
gösterilmiştir. Böylece, idarenin mümkün olduğu kadar Kurumun önerilerini değerlendirmeye alarak
uyması ve idari yargının yükünün azaltılması hedeflenmektedir. 

Tasarıyla, ülkemizde Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulması ve ülke düzeyinde faaliyet
göstermesi öngörülmekte; ayrıca, Başdenetçi, denetçiler ve Genel Sekreterin görevleri, nitelikleri,
seçimleri, atanmaları, çalışma ilkeleri, bağımsızlığı, Kuruma yapılacak başvurular ve Kurum
personeli ile ilgili konular düzenlenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddeyle, Kanunun amacı belirlenmektedir. 
Gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili şikayetlerini, Türkiye Cumhuriyetinin

Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve
davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği
Kurumunun oluşturulması, Kanunun amacı olarak ifade edilmektedir. 

Madde 2- Maddeyle, Kanunun kapsamı belirlenmektedir. 
Kanunda; Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usullerine ilişkin ilkeler ile

Başdenetçi ve denetçilerin niteliklerine, seçimlerine, özlük haklarına ve Kurum personeline ilişkin
hükümlere yer verildiği belirtilmektedir. 

Madde 3- Maddede, Kanunda geçen bazı terimlerin tanımlarına yer verilmektedir. 
Ayrıca, Adalet Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan

Komisyonun Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve Katibinin kimler olacağı hükme bağlanmaktadır. 
Madde 4- Maddeyle, Kurumun kuruluşuna ilişkin teşkilatlanma esasları belirlenmektedir. 
Tarafsızlığı, bağımsızlığı, emir ve talimat almaması, her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisinin

bulunması gibi yerine getireceği görevler ve bu görevler dolayısıyla tanınan yetkiler dikkate alınarak
Kurumun; kamu tüzel kişiliğine sahip, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı ve özel
bütçeli olması öngörülmektedir. 
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Kurumun, Başdenetçilik, Kurul ve Genel Sekreterlikten oluşacağı; Kurumda bir Başdenetçi ve
en fazla on denetçi ile Genel Sekreter, uzman, uzman yardımcıları ve diğer personelin görev yapacağı
belirtilmektedir. 

Kurumun merkezinin Ankara olacağı kabul edilmekte ancak, gelen iş yoğunluğuna veya işin
özelliğine göre Kurumun uygun gördüğü yerlerde büro açabilmesi imkânı tanınmaktadır. 

Madde 5- Maddeyle, Kurumun görevi açıkça belirlenmektedir. 
Kurum, idarenin kötü, eksik veya yanlış işleyişiyle ilgili olarak yapılan şikâyetleri incelemek,

araştırmak ve önerilerde bulunmakla görevlendirilmektedir. 
İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarının Kurumun görev alanına girmesi

öngörülmektedir. 
Kurumun inceleme ve değerlendirmelerini, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen

nitelikleri çerçevesinde yapması gerekmektedir. 
Diğer yandan, Kurumun, şikayetleri adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve

hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemesi ve araştırması gerekmektedir. 
Ancak; Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile re’sen imzaladığı kararlar ve emirler,

yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemlerin
Kurumun görev alanı dışında olduğu belirtilmektedir. 

Madde 6- Maddeyle, Başdenetçiliğin, Başdenetçi ve Başdenetçivekilinden oluşacağı belirtilmektedir. 
Diğer yandan, Kurumun Başdenetçi tarafından yönetileceği ve temsil edileceği hükme

bağlanmaktadır. 
İzinli olduğu veya başka bir nedenle görevinin başında olmadığı zaman Başdenetçiye vekâlet

edecek Başdenetçivekilinin, Başdenetçi tarafından denetçiler arasından seçileceği öngörülmektedir. 
Madde 7- Maddeyle, Kamu Denetçiliği Kurulunun oluşumu ve görevleri ile çalışma usulü

belirlenmektedir. 
Madde 8- Maddeyle, Kurumun çalışma ilkeleri belirlenmektedir. 
Başdenetçinin denetçiler aralarında işbirliğini sağlamak ve denetçilerin uyumlu çalışmasını

gözetmekle görevli olduğu; denetçilerin, Kurul halinde incelenmesi gereken konular dışında,
Başdenetçi tarafından görevlendirildikleri konu veya alanlarda tek başlarına çalışmaya ve önerilerde
bulunmaya yetkili olduğu belirtilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, Kurumun, faaliyetlerini gerçekleştirirken elektronik ortam ve
iletişim araçlarının kullanılmasını gözeteceği belirtilmekte, böylelikle, şikâyetlerin hızlı bir şekilde
sonuçlandırılması öngörülmektedir. 

Diğer yandan, Kurulca karara bağlanacak konular ile denetçilerin Başdenetçi tarafından
görevlendirilecekleri konu veya alanlara ve aralarındaki iş bölümüne ilişkin ilkelerin yönetmelikle
düzenleneceği belirtilmektedir. 

Madde 9- Maddeyle, Genel Sekreterliğin oluşumu ve görevleri belirlenmektedir.
Madde 10- Maddeyle, Başdenetçi veya denetçi seçileceklerde aranacak nitelikler belirlenmektedir. 
Yaş sınırının belirlenmesinde dünyadaki diğer emsal kanunlar göz önünde bulundurulmuştur. 
Başvuru konularının çeşitliliği dikkate alınarak, Başdenetçi ve denetçilerin dört yıllık eğitim

veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara
denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından
seçilmesi öngörülmektedir. 
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Mesleki bilgi ve tecrübe ihtiyacı gözönünde tutularak, mesleğiyle ilgili olarak kamu kurum veya
kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına kayıtlı olarak ya da özel
sektörde en az on yıl çalışmış olma şartı getirilmektedir. 

Maddenin (e) bendinde, siyasi parti ile ilişik kesme yönünden başvuru tarihi esas alınmak
suretiyle, daha önce siyaset alanında hizmeti bulunan kişilerin adaylıklarının önlenmemesi
amaçlanmakta ve aday olan kişilerin seçilme ihtimaline binaen, adaylığa başvuru tarihinden itibaren,
tarafsızlığı gereği siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi öngörülmektedir. 

Madde 11- Maddede, Başdenetçi ve denetçilerin yapacağı görevlerin önemi dikkate alınarak,
seçimlerinin belirli sürede sonuçlandırılması amacıyla adaylık ve seçimde uygulanacak hükümler
belirlenmektedir. 

Başdenetçinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca gizli oyla ve nitelikli çoğunlukla
seçilmesi; denetçilerin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ile İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesi
öngörülmektedir. 

Madde 12- Maddeyle, Kurumun tarafsızlığının ve saygınlığının sağlanması amacıyla,
Başdenetçi ve denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yerine getirmeleri için bağımsız hareket
etmelerini sağlayacak düzenlemelere yer verilmektedir. 

Madde 13- Maddeyle, Başdenetçi ve denetçilerin, bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını kendilerine
hatırlatmak, vatandaşların da Kuruma olan güven ve saygılarını kuvvetlendirmek üzere, Başdenetçinin
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda; denetçilerin ise Komisyonda andiçerek görevlerine
başlamaları öngörülmektedir. 

Madde 14- Maddeyle, Başdenetçi ve denetçilerin dört yıllık süre için seçilmesi öngörülmektedir. 
İstifa, ölüm veya görevden alınma gibi nedenlerle süresi bitmeden görevinden ayrılan Başdenetçi

ve denetçilerin yerine seçilen Başdenetçi ve denetçilerin görev süresinin de dört yıl olduğu,
tartışmalara meydan vermemek için açıkça belirtilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, tecrübe ve güven kazanmış Başdenetçi ve denetçilerin istedikleri
takdirde sadece bir dönem daha seçilebilmesi imkânı getirilmektedir. 

Dördüncü fıkra ile, Kuruma saygın ve tecrübeli kişilerin aday adayı olabilmelerini sağlamak ve
seçildikten sonra da mesleki kaygı taşımamalarını temin etmek üzere özlük hakları ile görevlerine
yeniden atanabilmeleri güvence altına alınmaktadır. 

Madde 15- Başdenetçinin veya denetçilerin 10 uncu maddede sayılan nitelikleri taşımadıklarının
sonradan anlaşılması veya seçildikten sonra kaybetmeleri halinde, bu durumun Komisyon tarafından
tespit edilmesini takiben Başdenetçinin görevinin sona ermesine Genel Kurul tarafından görüşmesiz
olarak; denetçilerin görevinin sona ermesine ise Komisyon tarafından karar verileceği belirtilmektedir. 

Seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan Başdenetçi veya denetçiler
hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurulun ve Komisyonun bilgisine sunulmasıyla,
Başdenetçi veya denetçi sıfatının sona ereceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 16- Maddeyle, Başdenetçiye, en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı,
denetçilere ise Başbakanlık müsteşar yardımcıları için belirlenen her türlü ödemeler dâhil malî haklar
tutarında aylık ücret ödeneceği düzenlenmektedir. Başdenetçi ve denetçilerin, Başbakanlık Müsteşarı
ve müsteşar yardımcılarının kadroya bağlı olan malî haklarından faydalanabilmeleri öngörülmektedir. 
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Madde 17- Maddeyle, Kuruma yapılacak başvuruların usulü ayrıntılı olarak belirlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasıyla, gerçek kişiler yanında tüzelkişilere de kendilerini temsile yetkili
organları vasıtasıyla Kuruma başvuru imkanı sağlanmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, Kuruma başvuruya ciddiyet kazandırmak ve gereksiz başvuruların
önlenmesi amacıyla başvuran kişinin kimliğini ortaya koyan bilgilerin gösterilmesi zorunluluğu
getirilmektedir. 

Üçüncü fıkrada, hangi başvuruların incelenmeyeceği gösterilmektedir. 

Dördüncü fıkrada, Kuruma başvuru yapılabilmesi için, İdari Yargılama Usulü Kanununda
öngörülen idari başvuru yollarının tüketilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Böylelikle, idarenin
işlemlerini gözden geçirmesi ve düzeltmesi imkanı sağlanmakta, dolayısıyla ilgililerin Kuruma veya
mahkemeye başvurmadan sorunlarının giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Beşinci fıkrada, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da Kuruma başvurulabileceği;
altıncı fıkrada başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacağı öngörülmektedir.

Yedinci fıkrada, Kuruma başvuru süresi ile başvuru tarihi olarak esas alınacak tarih hükme
bağlanmaktadır. 

Sekizinci fıkrada, Kurumun idari yargının alternatifi olarak algılanmaması, hem Kuruma hem
de yargı mercilerine başvurunun bir hak olduğu ve birine başvurunun diğerini engelleyecek bir süreç
oluşturmaması gerektirdiği göz önünde bulundurularak, Kuruma başvurunun dava açma süresini
durduracağı kabul edilmektedir. 

Madde 18- Maddede, Başdenetçinin ve denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri
için ilgili merciden istedikleri bilgi veya belgelerin tam ve doğru olarak zamanında gönderilmesi
zorunluluğu vurgulanmakta, aykırı davrananlar hakkında yapılacak işlem gösterilmektedir. Ancak,
istenen bilgi ve belgelerin, Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgelerden olması halinde,
yetkili mercilerin en üst makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebileceği
belirtilmektedir. 

Madde 19- Başdenetçinin ve denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için bilirkişi
görevlendirebilecekleri ve tanık ya da ilgili kişileri dinleyebilecekleri hükme bağlanmakta, ayrıca,
görevlendirilen bilirkişilere ödenecek ücret gösterilmektedir. Bunların yanında, uzmanlara da tanık
ya da ilgili kişileri dinleme imkânı tanınmaktadır. 

Madde 20- Maddeyle, kişilerin hak arama talebinin sağlıklı yürütülebilmesini ve kısa sürede
sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla; Kurumun, kendisine yapılan başvuruları en geç altı ay içinde
sonuçlandırması gerektiği; yapılan inceleme ve araştırma sonucunun ve varsa önerilerinin Kurum
tarafından ilgili mercie ve başvurana bildirileceği, şayet ilgili merci bu öneriler doğrultusunda yeni
bir işlem tesis etmiş ise bu işlemi; önerilen çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde ise
bunun gerekçesini en geç otuz gün içinde Kuruma bildirmesi gerektiği düzenlenmektedir. 

Diğer yandan, Kuruma, işleme karşı başvuru yollarını başvurana göstermesi zorunluluğu da
getirilmektedir. 

Madde 21- Maddede, başvurunun Kurum tarafından reddedilmesi veya yerinde görülerek kabul
edilmesi halinde, 17 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre duran dava açma süresinin yeniden
işlemeye başlayacağına dair hükümlere yer verilmektedir. 
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Maddenin üçüncü fıkrasında, Kurumun inceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren
altı ay içinde sonuçlandıramaması durumunda, durmuş olan dava açma süresinin, bu sürenin sonunda
kaldığı yerden işlemeye başlayacağı belirtilmektedir. 

Madde 22- Maddenin birinci fıkrasında, Kurulun, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri
ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak Komisyona sunacağı, Komisyonun, bu raporu kendi
kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek Genel Kurula sunulmak üzere hazırladığı raporu,
Başkanlığa göndereceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, Kurulun yıllık raporlarının ayrıca, Resmi Gazetede yayımlanmak
suretiyle kamuoyuna duyurulacağı, üçüncü fıkrada da Kurulun açıklanmasında fayda gördüğü
hususları yıllık raporu beklemeksizin her zaman kamuoyuna duyurabileceği düzenlenmektedir. 

Madde 23- Başdenetçi ve denetçilerin çalışmalarında başarılı olmaları kamuoyunun desteğine
bağlı olduğundan, Kurumun çalışmaları hakkında açıklama yapma yetkisiyle ilgili hükümler
getirilmektedir. 

Madde 24- Maddeyle, Kurumda görev yapacak personelin atanma usulü belirlenmiştir. Genel
Sekreter ve diğer personelin, Başdenetçi tarafından atanması öngörülmektedir. 

Madde 25- İdarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlarına ilişkin başvuruları araştırıp incelemek
ve önerilerde bulunmakla görevli Kurumun, bu önemli görevini uzman personelle yerine
getirebileceği açıktır. Bu amaçla, maddede, uzmanlığın ilk adımı olan uzman yardımcılığına
atanabilmek için aranan şartlar belirlenmektedir. 

Madde 26- Maddeyle, 25 inci maddeye göre uzman yardımcılığına atananların Kamu
Denetçiliği Uzmanı olabilme şartları belirlenmektedir. Ayrıca, uzman yardımcılığına giriş ve
uzmanlık sınavının şekli, uzman ile uzman yardımcılarının görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usul
ve ilkelerin yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir. 

Madde 27- Maddenin birinci fıkrasında, Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Kurum
personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanacağı belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, Genel Sekretere Başbakanlıktaki genel müdürlere uygulanan mali
ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, Kurumda görev alan uzmanlara Başbakanlık uzmanları, uzman
yardımcılarına Başbakanlık uzman yardımcıları ve Kurumun diğer personeline ise, Başbakanlıkta
aynı unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan mali ve sosyal hak ve yardımlara
ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 28- Bireylerin, idarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlarından dolayı şikâyetlerini
araştırıp incelemek ve çözüm önerilerinde bulunmakla görevli Kurumun, bu görevini yerine getirirken
araştırma ve inceleme konularını bilen uzmanlarla çalışması gerekmektedir. Maddeyle, yeni kurulan
Kurumda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş uzman personelinden yararlanmak üzere,
başvurulardaki şikayet konularına göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman personelin geçici bir
süreyle Kurumda çalıştırılmasına imkan sağlanmaktadır. 

Madde 29- Maddeyle, Kurumun gelirleri ve giderlerinin nelerden oluştuğu gösterilmektedir. 

Madde 30- Maddeyle, Kurumda çalışanların görevlerini bağımsız olarak yerine getirmeleri için
uyacakları yasaklar ile yapamayacakları işler düzenlenmektedir. 
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Madde 31- Başdenetçi ve denetçilerin yaptıkları görevin niteliği ve önemi dikkate alınarak
görevleri sebebiyle işledikleri öne sürülen suçlardan dolayı uygulanacak soruşturma ve kovuşturma
usulüne ilişkin özel hükümler düzenlenmektedir. 

Madde 32- Kurumda görevli Genel Sekreter, uzman, uzman yardımcısı ve diğer personelin
görevleri sebebiyle işledikleri öne sürülen suçlardan dolayı uygulanacak soruşturma ve kovuşturma
usulü gösterilmektedir. 

Madde 33- Maddeyle, Kurumda görev yapanlara emeklilik yönünden uygulanacak hükümler
gösterilmektedir. 

Ayrıca, Kanunun 10 uncu maddesinde Başdenetçi veya denetçi seçilebilmek için belirli bir yaşı
tamamlamak dışında herhangi bir yaş kaydı aranmadığından, bu görevlere seçilenler için Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ve 5510 sayılı
Kanunda öngörülen yaş sınırının uygulanmayacağı vurgulanarak, görevlerine emeklilik yaşından
sonra da devam etmelerine olanak sağlanmaktadır. 

Madde 34- Maddeyle, Kurumda görev yapacaklara ait kadrolar ihdas edilmektedir.
Madde 35- Maddenin birinci fıkrasıyla, Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı ile

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanlığının ihdasıyla ilgili olarak Devlet Memurları Kanununun 36 ncı
maddesinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulabilmesi için 5018 sayılı Kanuna
ekli (II) sayılı cetvelde değişiklik yapılmaktadır. 

Geçici Madde 1- Maddenin birinci fıkrasıyla, ilk Başdenetçi ve en az beş denetçinin seçimiyle
Kurumun kurulacağı öngörülmekte ve ikinci fıkrasında bunların seçimine ilişkin hükümlere yer
verilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmeliklerin, ilk Başdenetçi ve
en az beş denetçinin seçim süreci de dikkate alınarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
dokuz ay içinde yürürlüğe konulması öngörülmektedir. 

Maddenin dördüncü fıkrasıyla, ilk Başdenetçi ve denetçilerin seçilerek, Kurumun oluşmasının
ardından, 25 inci ve 26 ncı maddedeki şartlar aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak ve Kanuna
ekli listede yer alan Kamu Denetçiliği Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini
geçmemek üzere, Başdenetçi tarafından, kamu kurum veya kuruluşlarından uzman atanabileceği
belirtilmekte ve bu şekilde atanacaklarda aranacak koşullar belirlenmektedir. 

Maddenin beşinci fıkrasıyla, Kamu Denetçiliği Kurumunun ülkemizde de başarılı olabilmesi
için öncelikle merkezi idarenin işlem ve eylemlerine, belirli bir tecrübe kazandıktan sonra da mahalli
idarelerin işlem ve eylemlerine karşı başvuru yapılabilmesine yönelik hükümler getirilmektedir. 

Madde 36- Yürürlük maddesidir. 
Başdenetçinin ve denetçilerin seçilerek göreve başlaması ve Kamu Denetçiliği Kurumunun

oluşturulabilmesi, ayrıca yapılacak başvuruların kabul edilebilmesi için belirli bir hazırlık dönemine
ihtiyaç duyulduğundan, 17 nci maddenin yayımı tarihinden dokuz ay sonra, diğer maddelerin ise
Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 

Madde 37- Yürütme maddesidir. 
Başdenetçinin ve denetçilerin seçimi ve görevden alınması ile ilgili işlemlerin Türkiye Büyük

Millet Meclisi tarafından yapılması öngörüldüğünden, Kanunun buna ilişkin hükümlerinin Türkiye
Büyük Millet Meclisi, diğer hükümlerinin ise Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belirtilmektedir. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
Esas No.: 1/991
Ka rar No.: 33 25/01/2011

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Adalet Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu tarafından 05/01/2011 tarihinde Başkanlığınıza

sunulan 1/991 esas numaralı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı” Başkanlığınızca,
07/01/2011 tarihinde esas komisyon olarak Anayasa, tali komisyon olarak AB Uyum Komisyonu,
Adalet Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 25/01/2011 tarihli 44. toplantısında, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği(ABGS) temsilcilerinin de katılımıyla anılan Kanun Tasarısını inceleyip görüşmüştür. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek tarafından şu hususlar belirtilmiştir: Kamu Denetçiliği Kanunu Tasarısı
bilindiği üzere 22. Yasama Döneminde yasalaşmış, fakat Anayasa Mahkemesi tarafından anayasal dayanağı
olmadığı için bu Kanun iptal edilmişti. Son yapılan Anayasa değişikliğiyle bu Kuruma anayasal zemin
sağlanmıştır. Bu sebeple halkımızla idare arasında bir nevi arabuluculuk yapacak bu Kurumu tekrar meclis
çatısı altında görüşmekteyiz. Kamu Denetçiliği Kurumu, yargı kurumlarından farklı bir işleve sahip olacaktır.
Bu Kurum, Tasarının 1. Maddesinde belirtilen “hakkaniyete uygun” kararlar verecek yani yerindelik denetimi
de yapabilecektir. Bu Kurumun bir başka özelliği de hızla hareket edebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu
Kurumla ilgili en önemli husus ise Başdenetçinin toplumda genel kabul görmüş bir kişi olması gerekliliğidir.
Bu kurum bir güven müessesidir, Başdenetçinin imajı, saygınlığı Kurumun güvenilirliğinde ve etkinliğinde
önem arz edecektir. Bu Kurumun sağlıklı ve verimli çalışmasıyla yargının yükü hafifletilmiş olacaktır. Bu
Kurum aracılığıyla idareden istediği hususu elde eden kişiler dava yoluna başvurmayacak ve böylece yargının
yükü hafifleyecektir. Aynı zamanda vatandaşlarımıza hızlı ve kolay bir yöntemle hakkını alma imkanı
tanınmış olacaktır. Kanun Tasarısının bu faydalarından dolayı hızla yasalaşması uygun olacaktır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde Komisyon üyelerince şu konulara değinilmiştir:
Osmanlıda var olan Kadıûl-Kudat kurumunun batılı devletlerce taklit edilmiş halinin Kamu
Denetçiliğini ortaya çıkardığını, bu manada Kurumunun tarihimizde başarılı bir şekilde çalıştığının
bilindiğini anlatmışlardır. Başdenetçinin halktan kopuk olmayan ve kişiliği ile toplumda öne çıkmış
bir kişi olmasının önemine vurgu yapılmıştır. Kurumun kararlarının bağlayıcı nitelik taşımadığı fakat
uygulamanın olduğu ülkelerde kamu denetçisinin taleplerinin emir telakki edildiği, bu anlayışın
zaman içerisinde oluştuğu, benzer bir sürecin ülkemizde yaşanabileceğine değinilmiştir. 

ABGS yetkililerince Tasarının müktesebat hususunda yeterli görüldüğünü belirtilmiştir. 
Komisyon tarafından bu aşamada; Tasarının sadece AB müktesebatıyla ilgili olabilecek 1,5,10,

12,22. maddeleri üzerinde görüşme yapılmasını kararlaştırılmıştır. 
1. Madde üzerinde yapılan müzakerelerde; Kurumun, idareyi denetlemede kriterlerin açıkça

yazılmasının faydalı olduğu, bu bağlamda Avrupa örneklerinde bulunan Anayasaya uygunluk
denetimi, taraf olunan tüm uluslar arası anlaşmalara uygunluk denetimi, diğer medeni ülkelerdeki
uygulamalarla uygunluğunun denetimi, sağduyuya uygunluk denetimi hususlarının maddeye
yazılması gerektiği savunulmuştur. Sayın Hükümet yetkilisi tarafından madde metninde bulunan
hukuka ve hakkaniyete ifadelerinin tüm bu sayılan kriterleri karşıladığı belirtilerek maddede
değişikliğe ihtiyaç olmadığı söylenmiştir. Ayrıca mukayeseli hukukla iş görmenin ne gibi sonuçlar
doğuracağının öngörülemediği anlatılmıştır. 
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5. Madde üzerinde yapılan müzakerelerde; ABGS yetkilileri tarafından Kurumun kendi faaliyet
alanına ilişkin kanun ve idari işlemlerin yapılması aşamasında görüş ve öneri bildirmek yetkisinin
eklenmesi hususu belirtilmiştir. Komisyon üyeleri tarafından; Yargının faaliyet alanına girmeyen
konular diye bir sınırlandırmanın yargı ile çatışmayı önleyeceği ileri sürülmüştür. 

10. Madde üzerinde yapılan müzakerelerde; Başdenetçinin siyasetle hiç ilgisi bulunmayan, 20
yıllık devlet deneyimi bulunan, hukukçu, 50 yaşın üzerindeki kişilerden olması tartışılmıştır.
Tartışmalar esnasında Başdenetçilik şartlarının detaylara dayanmaması gerektiği, zira Meclisin
Başdenetçi seçerken üzerinde uzlaşı sağlanmış en uygun kişiyi seçeceği vurgulandı. Başdenetçi
olabilecek kişilerin, sadece hukuk formasyonu mu, sosyal formasyonlar mı, yoksa her hangi bir
formasyon almış olmasının yeterli görülmesi gerektiği tartışılmış, maddenin olduğu gibi bırakılarak
esas komisyonun bu hususta bir karara varmasının uygun olacağı belirtilmiştir. 

12. Madde üzerinde yapılan müzakerelerde; maddede geçen “görevleriyle ilgili” ibaresinin
kalkması tartışılmış, buradaki görev ifadesinin Kuruma yapılan başvurular olduğu, yoksa personelin
idari bakımdan genelgelere uyma yükümlülüğünün olabileceğinden bahsedilmiştir. 

22. Madde üzerinde yapılan müzakerelerde; Kurumun raporlarında başvuran hakkında gizlilik
ilkesinin temin edilebilmesi amacıyla bir değişiklik yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. 

Yapılan görüşmelerin ardından yapılan oylamada yukarıdaki görüşlerle, Tasarı oy birliği ile
uygun bulunmuştur. 

Raporumuz yukarıdaki mülahazalarla Anayasa Komisyonu’na sunulmak üzere Yüksek
Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü

Yaşar Yakış Onur Öymen İsmail Hakkı Biçer
Düzce Bursa Kütahya

Üye Üye Üye

Nuri Uslu İbrahim Kavaz Mehmet Sait Dilek
Uşak Erzurum Isparta

Üye Üye Üye

Taha Aksoy Fazilet Dağcı Çığlık Algan Hacaloğlu
İzmir Erzurum İstanbul
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Anayasa Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Anayasa Komisyonu
Esas No.: 1/991
Ka rar No.: 21 2/2/2011

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Başkanlıkça 7 Ocak 2011 tarihinde tali olarak Plan ve Bütçe, Avrupa Birliği Uyum, Adalet ve

İçişleri Komisyonlarına, esas olarak Komisyonumuza havale edilen “Kamu Denetçiliği Kurumu
Kanunu Tasarısı (1/991)”, Komisyonumuzun 26 Ocak 2011 tarihli toplantısında görüşülmüştür.

Toplantımıza Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Adalet, Maliye, İçişleri
Bakanlıkları ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden yetkililer katılmışlardır.

Tasarı ile, ülke düzeyinde faaliyet göstermek üzere, Kamu Denetçiliği Kurumunun
oluşturulması, Başdenetçi, Denetçiler ve Genel Sekreterin görevleri, nitelikleri, seçimleri, atanmaları,
çalışma ilkeleri, bağımsızlığı, Kuruma yapılacak başvurular ve personelle ilgili düzenlemeler
öngörülmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumuna gerçek ve tüzel kişilerin; idarenin işleyişi ile ilgili
şikayetlerini, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını incelemek, araştırmak
ve İdareye önerilerde bulunmak görev ve yetkisi verilmektedir.

1982 Anayasasının bazı maddelerini değiştiren 12/9/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla TC
Anayasasının 74 üncü maddesi kenar başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş; Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına bağlı olarak İdarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri incelemek üzere kurulacak
Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması ve inceleme sonucunda yapacağı işlemler
ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve
esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca maddede Kamu Başdenetçisinin seçimi
de düzenlenmiştir.

Anayasada belirlenen esaslar çerçevesinde Tasarının hazırlandığı, gerekçesinde belirtilmektedir.
Avrupa Komisyonunun Türkiye için hazırladığı İlerleme Raporlarında ülkemizde Ombudsmanlık
sisteminin bulunmayışı eleştirilmektedir.

Sekizinci beş yıllık kalkınma planında, yedinci planda olduğu gibi, “Kamu Hizmetlerinde
Etkinliğin Artırılması Projesi” çerçevesinde “yönetim-birey” ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların
etkin ve hızlı bir şekilde çözümü amacıyla; yargının katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve zaman
alıcı işlemesi gerçeği karşısında, yönetime bağlı olmayan bir denetim sistemi ihtiyacı sonucu, AB’nin
kendi bünyesinde ve üye ülkelerin çoğunda da bulunan, halkın şikâyetleriyle ilgilenen bir Kamu
Denetçiliği Kurumunun Türkiye’de kurulması öngörülmüştür.

Görüşülen Tasarıyla ilgili Tali Komisyon olan Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun raporu
Komisyon üyelerimizin değerlendirmesine sunulmuştur. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yazılı
görüşlerini Komisyonumuza bildirmiştir.

Toplantıyı açış konuşmasında, Komisyon Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu; Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanununun 22 nci dönemde çıkarıldığını, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek
üzere iade edilen Kanunun aynı şekilde kabul edildiğini, bu Kanunun da Anayasa Mahkemesince;
Kurumun Anayasada zikredilmediği ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri arasında Kuruma
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Başdenetçi seçmenin yer almadığı gibi gerekçelerle  iptal edildiğini belirtmiştir. 12 Eylül 2010
tarihinde referandumla kabul edilen 5982 sayılı Kanunla, Anayasanın 74 üncü maddesinde değişiklik
yapılarak; Kamu Denetçiliği Kurumunun Anayasal dayanağının getirildiğini ifade eden Kuzu,
görüşülen Tasarının uyuma yönelik olduğuna dikkat çekmiştir. Komisyon Başkanı devamla,
düzenlemenin hedefinin İdare ile vatandaş arasındaki davaların yargıya gitmeden çözülmesi
olduğunu, sonuçta; vatandaşın daha kısa ve az maliyetle hakkını elde edeceğini, yargının yükünün
azalması sebebiyle önemli davalara bakma şansı olacağını söylemiştir. Kurumun tarihçesi hakkında
Komisyona bilgi veren Kuzu, 1809’da İsveç Anayasasında Kuruma rastlandığını, İsveç Kralı XII.
Charles’ın Osmanlı İmparatorluğundaki kurumlardan etkilenerek ülkesinde bu Kurumu
oluşturduğunu belirtmiştir. Yüzün üzerinde ülkede bu kurum farklı isimlerle yer almaktadır.
Ombudsman, parlamento komiseri, arabulucu, yurttaş koruyucusu, halk avukatı, halk savunucusu,
devlet müfettişi vs. isimleri taşıyan ve aynı amaca hizmet eden kurumlar oluşturulmuştur. Kurumun
yetkisi, görev süresi, gibi konularda dünyada bir standart bulunmamaktadır. Ağırlıklı nokta,
Parlamentonun bu işin içinde olması, Parlamento tarafından ombudsmanın seçilmesidir. Süre üç ila
altı yıl arasında değişmektedir. En fazla bir defa daha seçilme imkanı tanınmaktadır. Yargı ile ilgili
kimi konularda görev alanına girebilmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği çerçevesinde Avrupa
Ombudsmanı bulunmaktadır.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek; Tasarıyı sunuş konuşmasında şu görüşleri
ifade etmiştir: Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili Kanun 22. Dönemde çıkarılmış; ancak Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Uzun zamandır gündemde olan bu Kurumun kurulması 7 ve
8. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında da yer almaktadır. Amaç devletle vatandaş arasındaki ihtilafların
yargı dışında bir kurum tarafından çözülebilme imkânının sağlanmasıdır. 23. Dönemde
gerçekleştirilen Anayasa değişikliğine paralel uyum yasası olarak Tasarı hazırlanmıştır. Ayrıca ulusal
programlarda da böyle bir Kurumun kurulması yer almaktadır. Bize yabancı olmayan bu Kurum,
Devletle vatandaşın bağını kuvvetlendirecek, vatandaş memnuniyetini artıracak, yargının dışında
onun iş yükünü azaltacak, hakkaniyet duygusunun yerleşmesini sağlayacaktır. Vatandaşın kamu
görevlilerine yönelik şikayetini asgariye indirecektir. 

Tasarı üzerinde üyelerimiz şu görüşleri dile getirmişlerdir:
- Konu uzun yıllardır süregelen tartışmalar sonucu olgunlaşmıştır. 22. Dönemde Anayasa

Mahkemesinin iptal kararı doğru olmamıştır. Anayasada yazılı olmayan hallerde herhangi bir kurum
kurulamaması sonucunu doğurmaktadır. Kamu Kurumu Reform Tasarısında da ombudsmana benzer,
halk denetçisiyle ilgili düzenleme 42 nci maddede yer almış, oldukça etkin olması amaçlanmıştı.
Ancak bu Tasarı hayata geçirilememiştir.

- Kurumun, tarafları uzlaşmaya davet edebilme imkanı, Tasarıya eklenmelidir. İnceleme
sırasında, suç unsuruna rastlanması halinde, suç duyurusunda bulunma ve resen şikayet yetkisi
olmalıdır.

- Başlangıç olarak ileri bir adımdır, iyi değerlendirilmelidir.
- Yöneten – yönetilen; birey – devlet ilişkisinin olduğu yerde mutlaka niza, dava söz konusudur.

Bunu çözebilen Devletler, modern Devlet hanesine, diğerleri dikta hanesine yazılmaktadır. Kadı-ul-
Kudat, Osmanlı Devletinde bu Kurumun temelidir. Aynı konuyla ilgili olarak idarenin işlemlerini
beğenmeme halinde vatandaşın dilekçelerinin incelendiği “Dilekçe Komisyonu” ile insan hakları
ihlali iddialarını inceleyen “İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu” parlamento bünyesinde görev
yapmaktadır. Fonksiyonları farklı olan bu Kurumların ilişkileri iyi düzenlenmelidir.
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- Bu coğrafyadan Avrupa’ya giden bu Kurum çeşitli organlarda yer almaktadır. Almanya’da
sendika ombudsmanı çok önemlidir. Kuruma yılda üç milyon başvuru beklendiği söylenmektir.
Öncelikle ihtilafın çok olması önlenmelidir. Bu sorunun temelden düzenlenmesi gereklidir.
Bürokrasinin tıkandığı yerler objektif olarak araştırılmalıdır. 

- Kamu Denetçiliği, vatandaşın hak arama yollarının sayısını artıran bir düzenlemedir. Kurum,
idarenin kusurlu işleyişiyle hakkı ihlal edilen vatandaşların bireysel şikâyetlerini incelemelidir.
Başvuranlar için, dava açma ehliyeti aranmayacaktır. İdarenin başında müfettiş gibi duracak bir
Kurum oluşturulmamalıdır.

- Yerindelik denetimi yapacak Kurum, idarenin kusurlu işleyişinden kaynaklanan bireysel
şikâyetleri inceleme alanına almalıdır.

- Şeklen cazip Kurum ve kavramlar getirilmekte, ancak içi doldurulmamakta; diğer kurumlarla
bağlantısı kurulmamakta, etkinlik kazandırılmamaktadır. Giderek yargı kararlarının uygulanamadığı
bir ülke haline gelmekteyiz.

Tasarının bir alt komisyonda incelenmesi önerisi, Komisyonumuzca kabul edilmemiş; tümü
üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Tasarının 1 inci maddesi üzerindeki görüşmelerde kabul edilen bir önerge ile, insan haklarına
bağlı olarak faaliyet gösterme amacı ile uzlaşmaya davet etme, amaç maddesi kapsamına alınmıştır.
Benimsenen önerge doğrultusunda 1 inci madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Tasarının 2 nci maddesinin görüşmelerinde şişkin bir ombudsman müessesesi kurulması halinde
asli görevini yerine getiremeyeceği, olabildiğince iyi işleyecek, kaliteli, kariyer sahibi kişilerden
oluşacak bir şekle Kurumun getirilmesi gereği üyelerimizce ifade edilmiştir. Madde Tasarıdaki
şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Tasarının tanımları düzenleyen 3 üncü maddesinin görüşmelerinde verilen bir önergenin kabulü
ile, Karma Komisyonun TBMM Adalet ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu yerine; Dilekçe ve
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşması öngörülmüştür.  Kamu Denetçiliği
Kurumunun Anayasanın 74 üncü maddesinde dilekçe hakkı ile birlikte düzenlendiği, ayrıca bu
değişikliğin Türk Parlamento Mevzuatı teamülü ve hizmet gereklerine uygun düşeceği belirtilmiştir.
Benimsenen önerge çerçevesinde 3 üncü madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Tasarının Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşunu düzenleyen 4 üncü maddesi
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının Kurumun görevlerini düzenleyen 5 inci maddesi üzerinde verilen iki önergenin kabulü
ile; 1 inci maddede yapılan değişikliğe paralel hususlar maddeye işlenmiş, ayrıca, “ç” bendi eklenerek
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askeri nitelikteki faaliyetleri” Kurumun görev alanı dışına
çıkarılmıştır. 5 inci madde benimsenen bu önergeler doğrultusunda Komisyonumuzca kabul
edilmiştir.

Tasarının Başdenetçiliği düzenleyen 6, Kamu Denetçiliği Kurulu, görevleri, toplantı ve karar
yeter sayısını düzenleyen 7, çalışma ilkelerini belirleyen 8 inci maddeleri Komisyonumuzca kabul
edilmiştir. 

Tasarının Genel Sekreterliğin oluşumu ve görevlerini düzenleyen 9 uncu maddesinin görüşmeleri
sırasında verilen bir önergenin kabulü ile maddede geçen “sicilleri ile” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
TBMM Genel Kurul gündeminde görüşülmesine başlanılan Torba Kanun Tasarısı olarak adlandırılan
Tasarının kanunlaşmasıyla sicil müessesesi kalkacağından, ifadenin çıkacak Kanuna göre
değerlendirilmesi amacıyla önerge verilmiştir. Benimsenen önerge doğrultusunda 9 uncu madde
Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
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Tasarının; Başdenetçi ve denetçilerin niteliklerini düzenleyen 10 uncu maddesinin
görüşmelerinde yaş konusu tartışılmış; ancak bu görevler için nitelik ve müktesebatın önemli
olduğuna dikkat çekilmiştir. 10 uncu madde, adaylık ve seçimi düzenleyen 11 inci madde Tasarıda
yer alan şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının “Bağımsızlık” kenar başlığını taşıyan 12 nci maddesinde verilen bir önergenin kabulü
ile başlık, “Bağımsızlık ve tarafsızlık” olarak değiştirilmiş, maddeye başdenetçi ve denetçilerin
görevlerini yerine getirirlerken tarafsızlık ilkesine uygun davranmak zorunda olduklarını içeren fıkra
eklenmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde madde, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının Başdenetçi ve denetçilerin ant içme metnini düzenleyen 13 üncü maddesi
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının “görev süresi” kenar başlığını taşıyan, 14 üncü maddesinin görüşülmesi sırasında
verilen bir önergenin kabulü ile; Yüksek Mahkeme üyeliğinden başdenetçi veya denetçi seçilenlerin
görev süresi sona erdiğinde tekrar Yüksek Mahkeme üyeliği görevine geri dönmesindeki usul ve
esaslar belirlenmiş, ifade düzgünlüğü sağlanmış ve son cümlede yapılan değişiklikle bu cümleye
göre yapılacak ödemelerin sadece bir kamu kurumunda çalışmayanlara ilişkin olduğu belirlenmiştir.
Bu değişiklik çerçevesinde madde, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının “görevden alınma ve görevin sona ermesi” kenar başlığını taşıyan 15 inci maddesi
Komisyonumuzca kabul edilmiştir.  

Tasarının Başdenetçi ve denetçilerin mali ve sosyal haklarını düzenleyen16 ncı maddesinin
görüşmelerinde; Başdenetçiye Başbakanlık Müsteşarı yerine Anayasa Mahkemesi Başkanı için
öngörülen mali ve sosyal hakların verilmesini içeren şifahi öneri Komisyonumuzca benimsenmemiş,
madde Tasarıda yer alan şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Tasarının başvuru ve usulünü düzenleyen 17 nci maddesinde kabul edilen bir önerge ile;
başvuruların kimler tarafından yapıldığının daha hızlı ve kolay takip edilebilmesi için, Türkiye
Cumhuriyeti  vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarası ve tüzel kişiler için, varsa merkezi tüzel
kişilik numarasının başvuru için aranacak şartlar arasına alınması öngörülmüştür. Ayrınca dördüncü
fıkrası yeniden düzenlenmiş, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru
yollarının yanı sıra özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesinin zorunlu
olduğuna yer verilmiş, idari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvuruların, başvuru sahiplerine
kolaylık olması için, ilgili kuruma gönderilmesi hükmü getirilmiştir. Bu çerçevede 17 nci madde,
Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Tasarının bilgi ve belge istenmesini düzenleyen 18, bilirkişi görevlendirilmesi ve tanık
dinlenmesini düzenleyen 19, inceleme ve araştırmayı düzenleyen 20, dava açma süresinin yeniden
işlenmeye başlamasını düzenleyen 21, Kurulun raporları kenar başlıklı 22, açıklama yapma yetkisini
düzenleyen 23, personelin atanması kenar başlığını taşıyan 24 üncü maddeleri, Tasarıda yer aldığı
şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Tasarının Kurumun uzman yardımcılığını düzenleyen 25 inci maddesinin görüşmeleri sırasında
şifahi bir önerinin kabulü ile yaş sınırı 35’den 30’a çekilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde madde
Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Tasarının; Kurumda uzmanlığı düzenleyen 26, personele yönelik hükümler, mali ve sosyal
hakları içeren 27, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesini düzenleyen 28,
Bütçe, yasaklar başdenetçi veya denetçiler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usulü,
emeklilik ve kadrolar gibi çeşitli hükümler içeren 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri, Tasarıda
yer aldığı şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
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Tasarının “değişiklik yapılan hükümleri” düzenleyen 35 inci maddesinin görüşülmesi sırasında verilen
bir önergenin kabulü ile maddeye üçüncü fıkra eklenmiş; Taşıt Kanununun eki (2)  sayılı cetvele “Kamu
Başdenetçisi” ibaresi getirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının Geçici 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 36 ve 37 nci maddeleri
Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Tasarının tümü ve redaksiyon yetkisi verilmesi oya sunulmuş ve Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
Burhan Kuzu Ayhan Sefer Üstün Fatoş Gürkan

İstanbul Sakarya Adana
Kâtip Üye Üye

İsmail Bilen Atila Emek Canan Candemir Çelik
Manisa Antalya Bursa

(Muhalifim)
(Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye
Mehmet Daniş Mahmut Durdu H. Hasan Sönmez 

Çanakkale Gaziantep Giresun
Üye Üye Üye

Haydar Kemal Kurt Nevzat Korkmaz Mehmet Ali Özpolat
Isparta Isparta İstanbul

(Muhalifim) (Muhalefet şerhi ektedir)
(Muhalefet şerhi ektedir) (İmzada bulunamadı)

Üye Üye Üye
İbrahim Hasgür Hasan Kara Atilla Kart

İzmir Kilis Konya
(Muhalifim)

(Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

Ayşe Türkmenoğlu Faruk Bal Hüsnü Tuna
Konya Konya Konya

(Muhalif)
(Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye
Şahin Mengü Behiç Çelik İsa Gök

Manisa Mersin Mersin
(Muhalifim) (Muhalifim) (Muhalifim)

(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye

Mustafa Çetin
Uşak
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KARŞI OY YAZISI

Demokratik bir anayasa’da bulunması zorunlu en temel kurumların arasında “iktidarı
denetleyecek, sınırlayacak frenleyecek” denge ve fren mekanizmaları arasında sayılan Kamu
Denetçiliği Kurumudur. Bu bağlamda demokratik denge ve denetim kurumlarının en geniş biçimi ile
sistemde yer alması ve idarenin yargı dışı denetiminin sağlanması açısından bir özerk bir kamu
denetçiliği kurumunun (ombudsman) Kamu Denetçisinin başkanlığında, kamu yönetiminin yargı
dışı denetimini sağlamak ve yurttaşların yönetimin işleyişinden doğan yakınma, istem ve
başvurularını incelemek ve görüş belirtmek üzere oluşturulması gerekmektedir. 

Nitekim bu tür bir yargı dışı denetim aracı bir çok demokratik ülkenin anayasaları yanı sıra doğu
blokunun yıkılmasından sonra liberal demokratik esaslara göre anayasalarını yeniden yapan bir çok
orta ve doğu Avrupa ülkelerinin anayasalarında düzenlenmiştir. 

Örneğin Fransa’da 3 Ocak 1973 tarihinde Fransız hukukuna giren Cumhuriyetin arabulucusu son
olarak 2008 tarihli Anayasa değişikliği ile hakların koruyucusu adı ile düzenlenmiştir. Aynı şekilde
Avusturya, Finlandiya, İsveç anayasalarında Ombudsman adı altında Macaristan Anayasasında kişisel
haklar için parlamento temsilcisi, Polonya Anayasasında yurttaş hakları koruyucusu adı ile
düzenlenmiştir. 

Ülkemizde idari davalarının sonuçlanma süresinin uzunluğu nedeniyle idarenin eylem ve
işlemlerinden dolayı mağdur olan vatandaşlarımız dava sürecinde bir kez daha mağdur edilmektedir.
Geciken adalet, adalet değildir ilkesinden hareketle idare yurttaş ilişkilerinden kaynaklanan
şikayetlere etkin ve hızlı çözümler getiren, idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyen ve önerilerde
bulunan tarafsız, bağımsız ve özerk bir Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulmalıdır. 

Tasarı bu haliyle Kamu denetçisinin seçiminin ve atanmasının uzlaşmaya dayalı ve Kamu
Denetçisinin tarafsızlık, bağımsızlık ve saygınlığını muhafaza etmekten uzaktır. 

Kamu Denetçiliği Kurumuna hak ihlallerine ilişkin kişisel ve toplu şikayetleri ve vardığı
sonuçları ilgili kurumlara iletme, her yıl veya gerekli gördükçe çalışmaları ve insan haklarının
gerçekleşme durumu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor vermesi ve özellikle
incelenmesi sırasında vardığı ağır ihlaller veya idarenin ihlalin bildirilmesine karşın gidermeyi
reddetmesi veya gerekli çözümleri en kısa sürede getirmemesi durumunda doğrudan dava açabilmesi
veya gereği halinde suç duyurusunda bulunabilmesi ile ilgili düzenlemeler tasarıda yer almamıştır. 

Kurumun raporlarının yeterli yaptırımı içermediğinden kişisel başvuruda bulunan vatandaşa
başvurusu üzerine yapılan araştırma sonuçları ile beraber, şikayet konusu kişi veya işleme karşı kanun
yollarını gösterme görevini yükleyen düzenleme yeterli olmadığından şikayete konu kişi veya işlem
için sadece dava süresi uzatılmış olmaktadır. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı 1/991 esas numaralı Kamu Denetçiliği Kurumu
Kanunu Tasarısının komisyon çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Şahin Mengü Atila Emek Mehmet Ali Özpolat

Manisa Antalya İstanbul

Atilla Kart İsa Gök

Konya Mersin
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MUHALEFET ŞERHİ 
Kamu Denetçiliği Kurumunun temeli olan Ombudsmanlık, ilk defa 18. yy.ın başlarında Osmanlı

Devlet Yönetiminden esinlenerek İsveç’te uygulanmaya başlanmasına rağmen dünyada
yaygınlaşması II. Dünya Savaşı sonlarından itibaren görülmektedir. Bugün 100’den fazla ülkede
uygulanan bu sistem, halkın devlet karşısında hukukunu sağlamak için düşünülmektedir. Özünde ne
yürütme, ne yasama ne de yargı üzerinde olmayan bu kurum bir tür denetim göreviyle devlet
yetkililerinin ya da organlarının kişi karşısında temel hukuk kurallarına aykırı eylem ve işlemlere
veya tavır ve davranışa sapmalarına neden olan bir işlev görmesinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. 

Kamu denetçiliği, 1982 Anayasasının değişik 74. maddesinde 5982 sayılı Kanun’la yerini
almıştır. Buna göre TBMM’ne bağlı olarak bir Kamu Denetçiliği Kurumu öngörülmüş ve idarenin
işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyeceği belirtilmiştir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu tıpkı Ekonomik ve Sosyal Konsey, Şehit aileleri ve gazileri, kişisel
verilerin gizliliği, yurt dışına çıkış yasağının genişletilmesi, 12 Eylül darbesini yapanların
cezalandırılması gibi 12 Eylül 2010’a gidilen süreçte yeni bir istismar vasıtası olduğu görülmektedir.
8 yılı aşan AKP iktidarının Kamu Denetçiliği ile ilgili devlet çarkı içinde uyumlu ve tanımlanmış bir
kurumun düşünülmemiş olması eksikliktir. Hatta Anayasa değişikliğine gitmeden dahi böyle bir
düzenleme mümkündü. 

Kamu denetçiliğinden murat vatandaş lehine sonuçlar üretebilmektedir. Zaten TBMM’ne her
Türk vatandaşı ile karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla yabancıların talep ve şikayetlerini iletmeleri
mümkündür. TBMM bünyesinde oluşturulan Dilekçe Komisyonu başvuruları inceler ve gereğini
yapar. İnsan haklarına ilişkin başvurular ise TBMM bünyesinde İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu’nda değerlendirilmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu ile bahsi geçen iki komisyonun
görev ve yetki alanları her halükarda çatışacaktır. 

Devlet yönetiminin her aşamasında sevk ve idare kadar denetim de oldukça önemlidir. Çağdaş
denetim tekniklerinin hakkıyla uygulanabilmesi verimliliği arttıracaktır. Bir kamu kurumunun kendi
iç bünyesinin denetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri de dahil
olmak üzere İÇ DENETİM, idarenin hukuka uygun olup olmadığının tespiti ise DIŞ DENETİM
olarak adlandırılabilir. Dış denetimin en önemli parçası kuşkusuz ki uygunluk denetimidir. Bu
bağlamda mali denetim önemli bir uygunluk denetimi yoludur. İdarenin başarı düzeyinin ölçülmesine
ilişkin denetim özellikle kamu yöneticilerinin performanslarının belirlenmesinde etkin bir denetim
yoludur. Yargısal denetim de yine temel dış denetim yollarından biri olup belki de en etkin olanıdır.
İdarenin işlem ve eylemleri ile tutum ve davranışlarını incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde
bulunmak için idare-yargı-yasama erklerinin kesişme alanında yeni bir kurum olarak Kamu
Denetçiliği Kurumu yerini almaktadır. 

Denetimden amaç; hırsızlık, yolsuzluk, suistimal, talan gibi kanunen suç teşkil eden fiillerle;
zimmet, rüşvet, irtikap, ihalelere fesat karıştırmak gibi yüz kızartıcı fiiller, vatandaşa idarenin
çıkardığı zorluklar ve zulüm esas olmaktadır. Ancak Kamu Denetçiliği Kurumunun mevcut haliyle
yukarıda sayılan suçların üzerine gidebilmesi zor gözükmektedir. Dolayısıyla mevcut Tasarı
yolsuzlukla mücadele perspektifini içermemektedir. 

“Çağdaş demokrasilerde; idari işlemlerde keyfiliğin önüne geçilebilmesi, herkese eşit muamele
yapılabilmesi ve vatandaşla devlet arasındaki kopukluğun önlenebilmesinde, idarenin her türlü eylem
ve işlemlerinin açık ve denetlenebilir olması önem arz etmektedir. Hukukun üstünlüğü ilkesi
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doğrultusunda hareket edilmesi, takdir yetkisinin eşit şekilde kullanılması ve makamların nüfuz yeri
olarak kullanılmasının önüne geçilmesi için, idari işlemlerin önceden belirlenmiş usul ve esaslara
göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

İdarenin yaptığı işlemlerde vatandaşın bilgi edinme hakkı, açık yönetim anlayışının temel
unsurlarından biridir. MHP olarak idarenin eylem ve işlemlerinde birliğin sağlanmasını, keyfiliğin
ve farklı uygulamaların önlenmesini ve vatandaşın bilgi edinme hakkının gereği gibi yerine
getirilmesi gerekli görülmektedir. 

Türkiye’de her alanda yaygın bir hale gelen, toplum hayatı ve ahlaki değerlerle birlikte
demokratik rejimi de tahrip eden yolsuzluklarının önüne geçilmesinin, demokrasinin sağlıklı işlemesi
açısından hayati öneme sahiptir. 

Demokratik sistemin varlığını tehdit eden ve devlet kurumlarına olan güveni sarsan ahlaki
kirlilik ve yolsuzluklarla kararlı ve etkili mücadele edilmesi “temiz siyaset-temiz yönetim” anlayışının
bir gereğidir. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yolsuzlukla mücadeleyi siyaset anlayışının temel
unsuru olarak görmektedir.” 

Bu beyandan anlaşılmaktadır ki kamu denetçiliği MHP’nin programında kurulmasına atıfta
bulunulan önemli bir kurumdur. Ancak statüsü, personel sayısı, partizan teşkilatlanma izlenimi, adeta
yasak savma kabilinden AB organlarına şirin görünme adına bir düzenleme imajı, amacın hasıl
olmayacağını şimdiden işaret etmektedir. 

MHP 2000 yılında VIII. Plan hazırlık aşamasında bu Tasarıdan daha kapsamlı ve geniş bir Kamu
Denetçiliği Kurumu’nu dikte ettirmiştir. Kamu Denetçiliğinin her ne kadar müeyyide gücü olmasa
da kapsamlı ve geniş nitelikli düşünülmesi caydırıcılığını da arttıracaktır. 

Bilinmektedir ki etkili bir ombudsman, idarenin keyfiliğini ve yasadışılığını giderir hak
ihlallerinin önüne geçer, eğitimle yetenekleri arttırır, yönetimin şeffaflığını ve güvenirliğini temin
eder, yargı mercilerinin iş yoğunluğunu azaltır. Mevcut Tasarı bu yararları sağlamaktan uzak, sadece
kurmuş olmak için kurulduğu anlaşılmaktadır. 

Kamu denetçiliği, amaçlarına göre farklılık arz etmektedir. Genel amaçlı, özel amaçlı,
uluslararası veya uluslar üstü, insan hakları özel sektör, çocuk, engelli, kadın hakları gibi. Tasarı;
Cumhurbaşkanın tek başına yaptığı işlemlerle resen imzaladığı kararları ve emirler, yargı yetkisinin
kullanılmasına ilişkin işlemleri, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemleri amacının dışında
tutmaktadır. Bu haliyle genel amaçlı olarak addedilebilir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu içinde, 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümlerinin uygulamada
olması için uzman bir birime atıfta bulunulması gerekirdi. Bu yapılmamıştır. Çocukların yaşam
hakkının korunması gerekirdi. Bu yapılmamıştır. Çocukların yaşam hakkının korunması, büyüme ve
gelişmesi, eğitim görmesi, şiddet ve yeterli gelire sahip olması bir gerekliliktir. Çocukların temel
haklarının korunmasına mesnet teşkil edecek bir ombudsman birimi olması gerekirdi. MHP
çocukların hayat kalitesinin iyileştirilmesini ve geleceklerinin teminat altına alınmasını, çocukların
ailelerine, topluma ve devlete karşı sorumluluk duygusunun geliştirilmesini, suça, sokağa itilmesini,
madde bağımlılığına yönelmelerinin önlenmesini; korunmaya muhtaç çocukların korunmasını ve
koruyucu aile sisteminin geliştirilmesini; çocuklarda şiddet, cinsellik ve istismar içeren, madde
bağımlılığının ve sigara kullanımının özendirilmesini, zararlı yayınların önlenmesini, çocuk
çalıştırılmasının önüne geçilmesini savunmaktadır. Bu görüş ışığında mevcut Kamu Denetçiliği
Kurumu Yasa Tasarısı içinde bir Çocuk Kamu Denetçiliği Birimi’ne yer verilmelidir. 
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Türkiye’de artık yaygınlaşan ve hiçbir kesim tarafından inkar edilemeyen hırsızlık, vurgun,
soygun ve talana karşı Kamu Denetçiliği Kurumu ne derecede etkili olabilecek bu sorunun cevabı
yok. Ayrıca Tasarıda Kurum yapılandırılırken iktidar partisinin kesin partizan ve yanlı tutumu
yönünde oluşturulan bir kurum olarak ortaya çıkıyor. Bunu böyle yapma yerine farklı bir şekilde
konumlandırma veya Kamu Denetçiliği Kurumunun organlarının oluşumu Türkiye’de etkin siyasal
eğilimleri ağırlıklı bir şekilde temsil edecek bir planlamayla yapılsaydı, o zaman çok daha anlamlı
olurdu ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yapmış olduğu inceleme ve araştırma ve öneriler tam
karşılığını bulur ve toplum nezdinde aranan meşruiyetini ve etkisini gösterebilirdi. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’yla ilgili siyasal etik ya da bunu daha da genişletirsek yani
bürokrasiyi de kapsarsa kamusal etik kavramı üzerinde durmak gerekir. Türkiye’de ciddi bir ahlaki
erozyon var. Kabul etmek gerekir ki insanların kendi görevlerinin dışına çıkarak keyfi bir yönetime
doğru büyük bir eğilim gösterdiklerini müşahade ediyoruz. Yine Milliyetçi Hareket Partisinin
programında buna atıfta bulunuyor ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da Türkiye’de gerçek anlamda
genel ahlakı istenilen düzeye çıkarmada açıkça yetkilendirilmesi gerekmektedir. 

Bu Tasarı kapsamında 3 milyon müracaatı cevaplandırabilecek, inceleyebilecek, araştırabilecek
bir müessese kuruluyor. Bu müessesenin cesameti devletin vatandaşına yapmış olduğu yanlıştan
ortaya çıkan sızlanmanın boyutuyla ilgilidir. Dolayısıyla bu müessese 3 milyona yakın bir şikayeti
inceleyeceğine göre devasa bir müessese olacaktır. Oysa bu müessesenin olabildiğince sızlanmayı,
şikayetleri, müracaatları azaltabilecek ve olabildiğince dar anlamda, hantal olmayacak bir yapı şekline
büründürülmüş olması lazımdır. Fakat bir devlet kurumu kurarken bu devlet kurumuna yandaşların
doldurulması ile sonuçlanacak art niyet kendini ele vermektedir. 

Bu sebeplerle Tasarının eleştiri konusu yaptığımız hükümlerine muhalifiz. 

Faruk Bal Behiç Çelik S. Nevzat Korkmaz
Konya Mersin Isparta
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili

şikâyetlerini, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü
eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka
ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere
Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun; Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usûllerine

ilişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerine, seçimlerine, özlük haklarına
ve Kurum personelinin atanmaları ile özlük haklarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen; 
a) Başkanlık: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını, 
b) Başdenetçi: Kamu Başdenetçisini, 
c) Başdenetçilik: Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçiliğini, 
ç) Denetçi: Kamu denetçisini, 
d) Genel Kurul: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu, 
e) İdare: 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 iktîsadi teşebbüsleri,
sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve
müesseseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, kamu hizmeti yürüten özel hukuk
tüzel kişilerini, 

f) Komisyon: Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonu, 

g) Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu, 
ğ) Kurul: Kamu Denetçiliği Kurulunu, 
ifade eder. 
(2) Komisyonun Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibi; Adalet Komisyonunun Başkanı,

Başkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibidir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev ve Çalışma İlkeleri 
Kuruluş 
MADDE 4- (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet

Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da bulunan
Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. 

(2) Kurum, Başdenetçilik, Kurul ve Genel Sekreterlikten oluşur. 
(3) Kurumda, bir Başdenetçi ve en fazla on denetçi ile Genel Sekreter, uzman, uzman

yardımcıları ve diğer personel görev yapar. 
(4) Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili

şikâyetlerini, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü
eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına bağlılık, hukuka
ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak, önerilerde bulunmak ve uzlaşmaya
davet etmek üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun; Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usûllerine

ilişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerine, seçimlerine, özlük haklarına
ve Kurum personelinin atanmaları ile özlük haklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen;
a) Başkanlık: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını,
b) Başdenetçi: Kamu Başdenetçisini,
c) Başdenetçilik: Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçiliğini,
ç) Denetçi: Kamu denetçisini,
d) Genel Kurul: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu,
e) İdare: 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 iktisadî teşebbüsleri,
sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve
müesseseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, kamu hizmeti yürüten özel hukuk
tüzel kişilerini, 

f) Komisyon: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonu, 

g) Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu, 
ğ) Kurul: Kamu Denetçiliği Kurulunu, 
ifade eder.
(2) Komisyonun Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibi; Dilekçe Komisyonunun Başkanı,

Başkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibidir.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Çalışma İlkeleri
Kuruluş
MADDE 4- (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet

Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara’da bulunan
Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.

(2) Kurum, Başdenetçilik, Kurul ve Genel Sekreterlikten oluşur.
(3) Kurumda, bir Başdenetçi ve en fazla on denetçi ile Genel Sekreter, uzman, uzman

yardımcıları ve diğer personel görev yapar.
(4) Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir.
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Kurumun görevi 
MADDE 5- (1) Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, Türkiye Cumhuriyetinin

Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve
davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. 

(2) Ancak; 
a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile re'sen imzaladığı kararlar ve emirler, 
b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 
c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 
Kurumun görev alanı dışındadır. 

Başdenetçilik 
MADDE 6- (1) Başdenetçilik, Başdenetçi ve Başdenetçivekilinden oluşur. 
(2) Kurum, Başdenetçi tarafından yönetilir ve temsil edilir. 
(3) Başdenetçivekili, Başdenetçi tarafından denetçiler arasından seçilir. 
(4) Başdenetçivekili, Başdenetçinin yokluğunda ona vekâlet eder. 
Kamu Denetçiliği Kurulu, görevleri, toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 7- (l) Kurul; Başdenetçi, Başdenetçivekili ve denetçilerden oluşur. 
(2) Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Kurul hâlinde incelenmesi gereken şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde

bulunmak. 
b) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak. 
c) Yıllık raporu hazırlamak. 
ç) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak. 
d) Raporları kamuoyuna duyurmak. 
(3) Kurula Başdenetçi, Başdenetçinin yokluğunda ise Başdenetçivekili başkanlık eder. 
(4) Kurul, Başdenetçinin başkanlığında denetçilerin beşte üçünün katılımı ile toplanır ve üye

tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır. 
Çalışma ilkeleri 
MADDE 8- (1) Başdenetçi, denetçiler arasında işbirliğini sağlar ve bunların uyumlu çalışmasını

gözetir. 
(2) Denetçiler, Kurul halinde incelenmesi gereken konular dışında, Başdenetçi tarafından

görevlendirildikleri konu veya alanlarda tek başlarına çalışır ve önerilerde bulunurlar. 
(3) Kurum, faaliyetlerinde elektronik ortam ve iletişim araçlarının kullanılmasını gözetir. 
(4) Kurul halinde karara bağlanacak konular ile denetçilerin Başdenetçi tarafından görev-

lendirilecekleri konu veya alanlara ve aralarındaki iş bölümüne ilişkin ilkeler yönetmelikle
belirlenir. 

Genel Sekreterliğin oluşumu ve görevleri 
MADDE 9- (1) Genel Sekreterlik; Kurumun idarî ve malî işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine

getirir. Genel Sekreterlikte Genel Sekreter ve diğer idarî personel görev yapar. 
(2) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: 
a) Kurumun büro işlemlerini yürütmek. 
b) Personelin sicilleri ile şahsî dosyalarını tutmak. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

Türkiye Büyük Millet Meclisi                     (S. Sayýsý: 609)

t.durak –

– 22 –



Kurumun görevi
MADDE 5- (1) Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, Türkiye Cumhuriyetinin

Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve
davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına bağlılık, hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönlerinden incelemek, araştırmak, idareye önerilerde bulunmak ve uzlaşmaya davet etmekle görevlidir. 

(2) Ancak;
a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler,          
b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 
c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 
ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askeri nitelikteki faaliyetleri,
Kurumun görev alanı dışındadır.
Başdenetçilik 
MADDE 6- (1) Başdenetçilik, Başdenetçi ve Başdenetçivekilinden oluşur.
(2) Kurum, Başdenetçi tarafından yönetilir ve temsil edilir.
(3) Başdenetçivekili, Başdenetçi tarafından denetçiler arasından seçilir.
(4) Başdenetçivekili, Başdenetçinin yokluğunda ona vekâlet eder.
Kamu Denetçiliği Kurulu, görevleri, toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 7- (1) Kurul; Başdenetçi,  Başdenetçivekili ve denetçilerden oluşur.
(2) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kurul hâlinde incelenmesi gereken şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde

bulunmak. 
b) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak.
c) Yıllık raporu hazırlamak.
ç) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak.
d) Raporları kamuoyuna duyurmak.
(3) Kurula Başdenetçi, Başdenetçinin yokluğunda ise Başdenetçivekili başkanlık eder.
(4) Kurul, Başdenetçinin başkanlığında denetçilerin beşte üçünün katılımı ile toplanır ve üye

tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
Çalışma ilkeleri 
MADDE 8- (1) Başdenetçi, denetçiler arasında işbirliğini sağlar ve bunların uyumlu çalışmasını

gözetir.
(2) Denetçiler, Kurul halinde incelenmesi gereken konular dışında, Başdenetçi tarafından

görevlendirildikleri konu veya alanlarda tek başlarına çalışır ve önerilerde bulunurlar.
(3) Kurum, faaliyetlerinde elektronik ortam ve iletişim araçlarının kullanılmasını gözetir.
(4) Kurul halinde karara bağlanacak konular ile denetçilerin Başdenetçi tarafından

görevlendirilecekleri konu veya alanlara ve aralarındaki iş bölümüne ilişkin ilkeler yönetmelikle
belirlenir.

Genel Sekreterliğin oluşumu ve görevleri
MADDE 9- (1) Genel Sekreterlik; Kurumun idarî ve malî işleriyle sekreterya hizmetlerini yerine

getirir. Genel Sekreterlikte Genel Sekreter ve diğer idarî personel görev yapar.
(2) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
a) Kurumun büro işlemlerini yürütmek.
b) Personelin şahsî dosyalarını tutmak.
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c) Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek. 
ç) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005

tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla mali hizmetler birimi ve strateji
geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak. 

d) Personelin izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek. 
e) Kurumda çalışan personelin özlük işleri ile sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek. 
f) Kurumun görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak. 
g) Kanunlarda gösterilen veya Başdenetçilik veya Kurul tarafından verilen diğer işleri yapmak. 
Başdenetçi ve denetçilerin nitelikleri 
MADDE 10- (1) Başdenetçi veya denetçi seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için elli, denetçi için kırk yaşını doldurmuş olmak. 
c) Dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme

fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak. 

ç) Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum veya kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarına kayıtlı olarak ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış olmak. 

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 
e) Başvuru sırasında herhangi bir siyasî partiye üye olmamak. 
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler

geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı
devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak. 

Adaylık ve seçim 
MADDE 11- (1) Başdenetçi veya denetçilerden birinin görev süresinin bitmesinden doksan gün

önce, bu görevlerin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde ise sona erme tarihinden itibaren onbeş
gün içinde durum, Kurum tarafından Başkanlığa bildirilir. 

(2) Başkanlık tarafından ilân edilen başvuru süresi içinde, 10 uncu maddede yazılı nitelikleri
taşıyanlardan, Başdenetçi veya denetçi aday adayı olmak isteyenler Başkanlığa başvuruda bulunurlar. 

(3) Komisyon, Başdenetçi seçiminde başvuruda bulunan aday adayları arasından üç adayı,
başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren otuz gün içinde belirleyerek Genel Kurula sunulmak üzere
Başkanlığa bildirir. 

(4) Genel Kurul, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde, Başdenetçi seçimlerine başlar.
Başdenetçi gizli oyla seçilir. 

(5) Başdenetçi, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir. Birinci oylamada bu çoğunluk
sağlanamadığı takdirde ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada da üye tamsayısının üçte iki
çoğunluğunun oyu aranır. Bu oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı takdirde
üçüncü oylamaya geçilir ve üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş sayılır.
Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyalan iki
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c) Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek.
ç) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005

tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla mali hizmetler birimi ve strateji
geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak.

d) Personelin izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek.
e) Kurumda çalışan personelin özlük işleri ile sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek.
f) Kurumun görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak.
g) Kanunlarda gösterilen veya Başdenetçilik veya Kurul tarafından verilen diğer işleri yapmak.
Başdenetçi ve denetçilerin nitelikleri
MADDE 10- (1) Başdenetçi veya denetçi seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için elli, denetçi için kırk yaşını doldurmuş olmak.
c) Dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme

fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak. 

ç) Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum veya kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarına kayıtlı olarak ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış olmak. 

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 
e) Başvuru sırasında herhangi bir siyasî partiye üye olmamak.
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler

geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı
devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.

Adaylık ve seçim
MADDE 11- (1) Başdenetçi veya denetçilerden birinin görev süresinin bitmesinden doksan gün

önce, bu görevlerin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde ise sona erme tarihinden itibaren onbeş
gün içinde durum, Kurum tarafından Başkanlığa bildirilir.

(2) Başkanlık tarafından ilân edilen başvuru süresi içinde, 10 uncu maddede yazılı nitelikleri
taşıyanlardan, Başdenetçi veya denetçi aday adayı olmak isteyenler Başkanlığa başvuruda bulunurlar.

(3) Komisyon, Başdenetçi seçiminde başvuruda bulunan aday adayları arasından üç adayı,
başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren otuz gün içinde belirleyerek Genel Kurula sunulmak üzere
Başkanlığa bildirir.

(4) Genel Kurul, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde, Başdenetçi seçimlerine başlar.
Başdenetçi gizli oyla seçilir.

(5) Başdenetçi, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir. Birinci oylamada bu çoğunluk
sağlanamadığı takdirde ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada da üye tamsayısının üçte iki
çoğunluğunun oyu aranır. Bu oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı takdirde
üçüncü oylamaya geçilir ve üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş sayılır.
Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki
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aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada karar yeter sayısı olmak şartıyla en fazla
oyalan aday seçilmiş olur.

(6) Komisyon, denetçi seçiminde başvuruda bulunan aday adayları arasından seçilecek denetçi
sayısının üç katı kadar adayı, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren otuz gün içinde belirler ve
sonraki otuz gün içinde denetçi seçimlerini yapar. Denetçiler, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile
seçilir. Birinci oylamada bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada
da üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyu aranır. Bu oylamada üye tamsayısının üçte iki
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamaya geçilir ve üye tamsayısının salt çoğunluğunun
oyunu alan aday seçilmiş olur. Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı
takdirde en çok oyalan adaylardan, seçilecek aday sayısının iki katı kadar aday ile seçime gidilir.
Dördüncü oylamada karar yeter sayısı olmak şartıyla en fazla oyalan aday seçilmiş olur. Birden fazla
denetçi seçimi yapılacağı durumlarda adaylar için birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının
karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Seçilecek üyelerin sayısından fazla verilen
oylar geçersiz sayılır. 

(7) Seçimler, Kurumun Başkanlığa başvuruda bulunduğu tarihten itibaren en geç doksan gün
içinde sonuçlandırılır. 

(8) Bu madde hükmü, denetçi sayısının ondan az olması ve denetçi sayısının yetmediğinin
Başdenetçi tarafından Başkanlığa bildirilmesi hâlinde de uygulanır. 

(9) Bu maddede yer alan süreler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olması veya ara verme
sırasında işlemez. 

Bağımsızlık 
MADDE 12- (1) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Başdenetçiye ve denetçilere görevleriyle

ilgili olarak emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Andiçme 
MADDE 13- (1) Başdenetçi ve denetçiler, görevlerine başlarken Başdenetçi Genel Kurulda;

denetçiler ise, Komisyonda aşağıdaki şekilde andiçerler: 
"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığı ve bağımsızlığı ile vatanın ve milletin bölünmez

bütünlüğüne, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğine, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne,
hakkaniyete, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma,
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden
yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getireceğime
büyük Türk Milleti huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim." 

Görev süresi 
MADDE 14- (1) Başdenetçi ve denetçilerin görev süreleri dört yıldır. 
(2) İstifa, ölüm veya görevden alınma gibi herhangi bir nedenle süresi bitmeden görevinden

ayrılan Başdenetçi veya denetçilerin yerine yeni seçilen Başdenetçi veya denetçinin görev süresi de
dört yıldır. 

(3) Bir dönem Başdenetçi veya denetçi olarak görev yapan bir kimse sadece bir dönem daha
Başdenetçi veya denetçi seçilebilir. 

(4) Başdenetçi veya denetçiliğe seçilenlerin görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan
ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken Başdenetçiliğe veya denetçiliğe seçilenler, memuriyete
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aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada karar yeter sayısı olmak şartıyla en fazla oy
alan aday seçilmiş olur. 

(6) Komisyon, denetçi seçiminde başvuruda bulunan aday adayları arasından seçilecek denetçi
sayısının üç katı kadar adayı, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren otuz gün içinde belirler ve
sonraki otuz gün içinde denetçi seçimlerini yapar. Denetçiler, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile
seçilir. Birinci oylamada bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada
da üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyu aranır. Bu oylamada üye tamsayısının üçte iki
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamaya geçilir ve üye tamsayısının salt çoğunluğunun
oyunu alan aday seçilmiş olur. Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı
takdirde en çok oy alan adaylardan, seçilecek aday sayısının iki katı kadar aday ile seçime gidilir.
Dördüncü oylamada karar yeter sayısı olmak şartıyla en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Birden fazla
denetçi seçimi yapılacağı durumlarda adaylar için birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının
karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Seçilecek üyelerin sayısından fazla verilen
oylar geçersiz sayılır. 

(7) Seçimler, Kurumun Başkanlığa başvuruda bulunduğu tarihten itibaren en geç doksan gün
içinde sonuçlandırılır.

(8) Bu madde hükmü, denetçi sayısının ondan az olması ve denetçi sayısının yetmediğinin
Başdenetçi tarafından Başkanlığa bildirilmesi hâlinde de uygulanır.

(9) Bu maddede yer alan süreler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olması veya araverme
sırasında işlemez.

Bağımsızlık ve tarafsızlık
MADDE 12- (1) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Başdenetçiye ve denetçilere görevleriyle

ilgili olarak emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.
(2) Başdenetçi ve denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesine uygun davranmak

zorundadır.
Andiçme
MADDE 13- (1) Başdenetçi ve denetçiler, görevlerine başlarken Başdenetçi Genel Kurulda;

denetçiler ise, Komisyonda aşağıdaki şekilde andiçerler:
“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığı ve bağımsızlığı ile vatanın ve milletin bölünmez

bütünlüğüne, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğine, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne,
hakkaniyete, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma,
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden
yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getireceğime
büyük Türk Milleti huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

Görev süresi
MADDE 14- (1) Başdenetçi ve denetçilerin görev süreleri dört yıldır.
(2) İstifa, ölüm veya görevden alınma gibi herhangi bir nedenle süresi bitmeden görevinden

ayrılan Başdenetçi veya denetçilerin yerine yeni seçilen Başdenetçi veya denetçinin görev süresi de
dört yıldır.

(3) Bir dönem Başdenetçi veya denetçi olarak görev yapan bir kimse sadece bir dönem daha
Başdenetçi veya denetçi seçilebilir.

(4) Başdenetçi veya denetçiliğe seçilenlerin görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan
ilişikleri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken Başdenetçiliğe veya denetçiliğe seçilenler, memuriyete
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giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma
isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına
başvurmaları hâlinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından otuz gün içinde
mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Başdenetçi veya denetçilerin
Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatını
almaya başladıktan sonra seçilenler için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde
geçmiş olarak değerlendirilir. Bu hükümler, akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler
saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır. Mükteseplerine uygun
bir kadroya atamaları gerçekleşinceye kadar süresi dolması sebebiyle görevi sona eren Başdenetçi ve
denetçilere almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına
devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurum
tarafından ödemede bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Başdenetçi ve
denetçiliğe seçilip süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe
başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve
yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Kurum tarafından bu fıkra uyarınca
yapılacak ödemeler üç ayı geçemez. 

Görevden alınma ve görevin sona ermesi 
MADDE 15- (1) Başdenetçinin veya denetçilerin 10 uncu maddede sayılan nitelikleri

taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya seçildikten sonra kaybetmeleri halinde, bu durumun
Komisyon tarafından tespit edilmesini takiben Başdenetçinin görevinin sona ermesine Genel Kurul
tarafından görüşmesiz olarak; denetçilerin görevinin sona ermesine ise Komisyon tarafından karar verilir. 

(2) Seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan Başdenetçi hakkındaki
kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurulun; denetçi hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının
Komisyonun bilgisine sunulmasıyla, Başdenetçi veya denetçi sıfatı sona erer. 

Başdenetçi ve denetçilerin malî ve sosyal hakları 
MADDE 16- (l) Başdenetçiye Başbakanlık Müsteşarı; denetçilere Başbakanlık müsteşar

yardımcıları için belirlenen her türlü ödemeler dâhil mali haklar tutarında aylık ücret ödenir.
Başbakanlık Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarına ödenenlerden, vergi ve diğer kesintilere tâbi
olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca Başbakanlık Müsteşarının yararlanmış olduğu
sosyal hak ve yardımlardan Başdenetçi, Başbakanlık müsteşar yardımcısının yararlanmış olduğu
sosyal hak ve yardımlardan da denetçiler aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kuruma Başvuru ve Yapılacak İşlemler 

Başvuru ve usûlü
MADDE 17- (1) Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. 
(2) Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini, başvuru

sahibi tüzelkişi ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini
içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu başvuru, yönetmelikte belirlenecek şartlara uyulmak kaydıyla
elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. 
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giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma
isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına
başvurmaları hâlinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından otuz gün içinde
mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Yüksek Mahkeme üyeliğinden seçilenlerden görevi sona
erenler, herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın, geldikleri Yüksek
Mahkeme üyeliği görevine geri dönerler ve boşalan ilk üye kadrosu kendilerine tahsis olunur.
Belirtilen atama yapılırken Başdenetçi veya denetçilerin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya
hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatını almaya başladıktan sonra seçilenler için yüksek
hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Bu hükümler,
akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen
personel hakkında da uygulanır. Mükteseplerine uygun bir kadroya atamaları gerçekleşinceye kadar
süresi dolması sebebiyle görevi sona eren Başdenetçi ve denetçilere almakta oldukları aylık ücret ile
sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından ödenmesine devam olunur. Mükteseplerine uygun
kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurum tarafından ödemede bulunulmasına son
verilir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Başdenetçi ve denetçiliğe seçilip süresi dolması
sebebiyle görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona
erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından
ödenmesine devam olunur. Kurum tarafından bir kamu kurumunda çalışmayanlara yapılacak
ödemeler üç ayı geçemez.

Görevden alınma ve görevin sona ermesi
MADDE 15- (1) Başdenetçinin veya denetçilerin 10 uncu maddede sayılan nitelikleri

taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya seçildikten sonra kaybetmeleri halinde, bu durumun
Komisyon tarafından tespit edilmesini takiben Başdenetçinin görevinin sona ermesine Genel Kurul
tarafından görüşmesiz olarak; denetçilerin görevinin sona ermesine ise Komisyon tarafından karar verilir.

(2) Seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan Başdenetçi hakkındaki
kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurulun; denetçi hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının
Komisyonun bilgisine sunulmasıyla, Başdenetçi veya denetçi sıfatı sona erer.

Başdenetçi ve denetçilerin malî ve sosyal hakları
MADDE 16- (1) Başdenetçiye Başbakanlık Müsteşarı; denetçilere Başbakanlık müsteşar

yardımcıları için belirlenen her türlü ödemeler dâhil malî haklar tutarında aylık ücret ödenir.
Başbakanlık Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarına ödenenlerden, vergi ve diğer kesintilere tâbi
olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca Başbakanlık Müsteşarının yararlanmış olduğu
sosyal hak ve yardımlardan Başdenetçi, Başbakanlık müsteşar yardımcısının yararlanmış olduğu
sosyal hak ve yardımlardan da denetçiler aynı esas ve usûller çerçevesinde yararlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruma Başvuru ve Yapılacak İşlemler

Başvuru ve usûlü 
MADDE 17- (1) Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. 
(2) Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini, Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarasını, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin
unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını, varsa merkezi tüzel kişilik numarasını ve yetki
belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu başvuru, yönetmelikte belirlenecek şartlara uyulmak
kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
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(3) Yapılan başvurulardan; 
a) Belli bir konuyu içermeyeler, 
b) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar, 
c) İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar, 
ç) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar, incelenmez. 
(4) Kuruma başvuruda bulunabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü

Kanununda öngörülen idarî başvuru yollarının tüketilmesi zorunludur. 
(5) Kuruma, illerde valilikler ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir. 
(6) Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. 
(7) Kuruma, dördüncü fıkra uyarınca yapılacak başvuruya idare tarafından verilecek cevabın

tebliği tarihinden, idare başvuruya altmış gün içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin bitmesinden
itibaren doksan gün içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik veya
kaymakamlıklara verildiği, diğer hallerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir. 

(8) Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini
durdurur. 

Bilgi ve belge istenmesi 
MADDE 18- (1) Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve

belgelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre
içinde istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Başdenetçi veya
denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci, disiplin soruşturması açar. 

(2) Ancak; Devlet sırrı veya ticarî sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst
makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. 

Bilirkişi görevlendirilmesi ve tanık dinlenmesi 
MADDE 19- (1) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Başdenetçi veya denetçiler

bilirkişi görevlendirebilir. 
(2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, bilirkişi

olarak görevlendirilen kamu görevlilerine her inceleme ve araştırma konusu için (1000), diğer kişilere
her inceleme ve araştırma konusu için (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı
sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere görevlendirmeyi yapanın kararı ile bilirkişi ücreti ödenir.
Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz. 

(3) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Başdenetçi, denetçiler veya uzmanlar tanık ya
da ilgili kişileri dinleyebilir. 

İnceleme ve araştırma 
MADDE 20- (1) Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay

içinde sonuçlandırır. 
(2) Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve başvurana

bildirir. Kurum, başvurana, işleme karşı başvuru yollarını da gösterir. 
(3) İlgili merci, Kurumun önerileri doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun önerdiği

çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde Kuruma
bildirir. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
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(3) Yapılan başvurulardan;
a) Belli bir konuyu içermeyenler, 
b) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar, 
c) İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar, 
ç) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar,
incelenmez.
(4) Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama

Usulü Kanununda öngörülen idarî başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru
yollarının tüketilmesi zorunludur. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma
gönderilir.

(5) Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir.
(6) Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.
(7) Kuruma, dördüncü fıkra uyarınca yapılacak başvuruya idare tarafından verilecek cevabın

tebliği tarihinden, idare başvuruya altmış gün içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin bitmesinden
itibaren doksan gün içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik veya
kaymakamlıklara verildiği, diğer hallerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir.

(8) Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini
durdurur.

Bilgi ve belge istenmesi
MADDE 18- (1) Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve

belgelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre
içinde istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Başdenetçi veya
denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci, disiplin soruşturması açar.

(2) Ancak; Devlet sırrı veya ticarî sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst
makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir.

Bilirkişi görevlendirilmesi ve tanık dinlenmesi
MADDE 19- (1) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Başdenetçi veya denetçiler

bilirkişi görevlendirebilir.
(2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, bilirkişi

olarak görevlendirilen kamu görevlilerine her inceleme ve araştırma konusu için (1000), diğer kişilere
her inceleme ve araştırma konusu için (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı
sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere görevlendirmeyi yapanın kararı ile bilirkişi ücreti ödenir.
Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.

(3) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Başdenetçi, denetçiler veya uzmanlar tanık ya
da ilgili kişileri dinleyebilir.

İnceleme ve araştırma 
MADDE 20- (1) Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay

içinde sonuçlandırır.
(2) Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve başvurana

bildirir. Kurum, başvurana, işleme karşı başvuru yollarını da gösterir.
(3) İlgili merci, Kurumun önerileri doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun önerdiği

çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde Kuruma
bildirir.
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Dava açma süresinin yeniden işlemeye başlaması 
MADDE 21- (1) Başvurunun Kurum tarafından reddedilmesi halinde, durmuş olan dava açma

süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar. 
(2) Başvurunun Kurum tarafından yerinde görülerek kabul edilmesi halinde; ilgili merci

Kurumun önerisi üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise
durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar. 

(3) Kurumun, inceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde sonuç-
landıramaması halinde de durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar. 

Kurulun raporları 
MADDE 22- (1) Kurul, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir

rapor hazırlayarak Komisyona sunar. Komisyon, bu raporu görüşüp, kendi kanaat ve görüşlerini de
içerecek şekilde özetleyerek Genel Kurula sunulmak üzere hazırladığı raporu Başkanlığa gönderir.
Komisyonun raporu Genel Kurulda görüşülür.

(2) Kurulun yıllık raporu, ayrıca Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulur. 
(3) Kurul; açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her zaman

kamuoyuna duyurabilir. 
Açıklama yapma yetkisi 
MADDE 23- (1) Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmaya Başdenetçi yetkilidir.

Başdenetçi bu yetkisini Başdenetçivekiline devredebilir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Personele İlişkin Hükümler 
Personelin atanması 
MADDE 24- (1) Genel Sekreter, en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu, 14/7/1965

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabî görevlerde on yıl hizmeti bulunan ve aynı
Kanunun 48 inci maddesinde yazılı şartlara sahip olanlar arasından Başdenetçi tarafından atanır. 

(2) Diğer personel Başdenetçi tarafından atanır. 
Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı 
MADDE 25- (1) Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, Devlet

Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar yanında aşağıdaki nitelikler de aranır: 
a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme

fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak. 

b) Yapılacak giriş sınavında başarılı olmak. 
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 
Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanlığı 
MADDE 26- (1) 25 inci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak

ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı
olanlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde puan veya
uluslararası kabul görmüş yabancı dil seviye tespit sınavlarından bu puana denk puan almış olmak
şartıyla Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı unvanını alırlar. Sınavda başarılı olamayanlar, istekleri
halinde kurumunda veya Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygun
kadrolara atanırlar. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
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Dava açma süresinin yeniden işlemeye başlaması
MADDE 21- (1) Başvurunun Kurum tarafından reddedilmesi halinde, durmuş olan dava açma

süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.
(2) Başvurunun Kurum tarafından yerinde görülerek kabul edilmesi halinde; ilgili merci

Kurumun önerisi üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise
durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.

(3) Kurumun, inceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde
sonuçlandıramaması halinde de durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.

Kurulun raporları
MADDE 22- (1) Kurul, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir

rapor hazırlayarak Komisyona sunar. Komisyon, bu raporu görüşüp, kendi kanaat ve görüşlerini de
içerecek şekilde özetleyerek Genel Kurula sunulmak üzere hazırladığı raporu Başkanlığa gönderir.
Komisyonun raporu Genel Kurulda görüşülür.

(2) Kurulun yıllık raporu, ayrıca Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulur.
(3) Kurul, açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her zaman

kamuoyuna duyurabilir.
Açıklama yapma yetkisi
MADDE 23- (1) Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmaya Başdenetçi yetkilidir.

Başdenetçi bu yetkisini Başdenetçivekiline devredebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler
Personelin atanması
MADDE 24- (1) Genel Sekreter, en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu, 14/7/1965

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde on yıl hizmeti bulunan ve aynı
Kanunun 48 inci maddesinde yazılı şartlara sahip olanlar arasından Başdenetçi tarafından atanır.

(2) Diğer personel Başdenetçi tarafından atanır.
Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı
MADDE 25- (1) Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, Devlet

Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar yanında aşağıdaki nitelikler de aranır: 
a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme

fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.
Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanlığı
MADDE 26- (1) 25 inci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak

ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı
olanlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde puan veya
uluslararası kabul görmüş yabancı dil seviye tespit sınavlarından bu puana denk puan almış olmak
şartıyla Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı unvanını alırlar. Sınavda başarılı olamayanlar, istekleri
halinde kurumunda veya Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygun
kadrolara atanırlar.
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(2) Uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavının şekli ile
uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin esas ve usûller yönetmelikle
düzenlenir. 

Personele uygulanacak hükümler ile personelin malî ve sosyal hakları 
MADDE 27- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Kurum personeli hakkında Devlet

Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 
(2) Genel Sekretere Başbakanlıktaki genel müdürlere uygulanan malî ve sosyal hak ve

yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. 
(3) Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanlarına aynı derecede bulunan Başbakanlık uzmanları, kamu

denetçiliği kurumu uzman yardımcılarına Başbakanlık uzman yardımcıları ve Kurumun diğer
personeline ise Başbakanlıkta aynı unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan malî ve
sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. Başbakanlıkta emsali personele ödenenlerden
vergi ve diğer kesintilere tâbi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi 
MADDE 28- (1) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik

kurumlarında, mahallî idarelerde, mahallî idarelerin bağlı idarelerinde, mahallî idare birliklerinde,
döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşlarda,
sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, kamu iktisadî teşebbüsleri ile bunlara
bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının izni ile uzmanlık gerektiren işlerde
görevlendirilebilirler. Bu şekilde yapılan görevlendirmenin süresi altı ayı geçemez. Ancak ihtiyaç
halinde bu süre üç ay daha uzatılabilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca
öncelikle sonuçlandırılır. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu
personelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu
süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek
duyulmadan süresinde yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Bütçe 
MADDE 29- (1) Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden alınacak Hazine yardımı. 
b) Diğer gelirler. 
(2) Kurum bütçesinden bu Kanun kapsamındaki görevlerin gerçekleştirilmesine ilişkin giderler

yapılır. 
Yasaklar 
MADDE 30- (1) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer

personel, siyasî partilere üye olamazlar; herhangi bir siyasî parti, kişi veya zümrenin yararını veya
zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı yapamazlar; görevleri sebebiyle herhangi bir şekilde
öğrendikleri meslekî veya ticarî sırları görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar, kendilerinin
veya başkalarının yararına kullanamazlar. 

(2) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları; kendilerinin, eşlerinin ve
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının şikâyetlerini inceleyemezler. 
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(2) Uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavının şekli ile
uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin esas ve usûller yönetmelikle
düzenlenir.

Personele uygulanacak hükümler ile personelin malî ve sosyal hakları
MADDE 27- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Kurum personeli hakkında Devlet

Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
(2) Genel Sekretere Başbakanlıktaki genel müdürlere uygulanan malî ve sosyal hak ve

yardımlara ilişkin hükümler uygulanır.
(3) Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanlarına aynı derecede bulunan Başbakanlık uzmanları,

Kamu Denetçiliği Kurumu uzman yardımcılarına Başbakanlık uzman yardımcıları ve Kurumun diğer
personeline ise Başbakanlıkta aynı unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan malî ve
sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. Başbakanlıkta emsali personele ödenenlerden
vergi ve diğer kesintilere tâbî olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi
MADDE 28- (1) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik

kurumlarında, mahallî idarelerde, mahallî idarelerin bağlı idarelerinde, mahallî idare birliklerinde,
döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşlarda,
sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, kamu iktisadî teşebbüsleri ile bunlara
bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının izni ile uzmanlık gerektiren işlerde
görevlendirilebilirler. Bu şekilde yapılan görevlendirmenin süresi altı ayı geçemez. Ancak ihtiyaç
halinde bu süre üç ay daha uzatılabilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca
öncelikle sonuçlandırılır. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu
personelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu
süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek
duyulmadan süresinde yapılır.  

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Bütçe 
MADDE 29- (1) Kurumun gelirleri şunlardır:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden alınacak Hazine yardımı.
b) Diğer gelirler.
(2) Kurum bütçesinden bu Kanun kapsamındaki görevlerin gerçekleştirilmesine ilişkin giderler

yapılır.
Yasaklar
MADDE 30- (1) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer

personel, siyasî partilere üye olamazlar; herhangi bir siyasî parti, kişi veya zümrenin yararını veya
zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı yapamazlar; görevleri sebebiyle herhangi bir şekilde
öğrendikleri meslekî veya ticarî sırları görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar, kendilerinin
veya başkalarının yararına kullanamazlar.

(2) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları; kendilerinin, eşlerinin ve
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının şikâyetlerini inceleyemezler.
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(3) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel, bu
görevleri süresince resmî veya özel hiçbir görev alamazlar, ticaretle uğraşamazlar. Bilimsel yayınlarda
bulunma, görevleri veya meslekleri ile ilgili olarak davet edildikleri ulusal veya uluslararası kongre,
konferans ve benzeri toplantılara katılma, derneklerde üyelik ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde
ortaklık halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Başdenetçi veya denetçiler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usûlü 
MADDE 31- (1) Başdenetçi ve denetçilerin görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne sürüldüğü

takdirde haklarında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanının iznine bağlıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı itiraz mercii,
Danıştayın ilgili dairesidir. 

(2) Başdenetçi ve denetçiler hakkındaki soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından
yapılır. Açılacak kamu davası, Yargıtayın ilgili ceza dairesinde görülür. Temyiz mercii, Yargıtay Ceza
Genel Kuruludur. 

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel hükümlere
tâbidir. 

Genel Sekreter ve personel hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usûlü 
MADDE 32- (1) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcılarının görevleri sebebiyle bir suç

işledikleri öne sürüldüğü takdirde ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi, Başdenetçinin
iznine bağlıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı itiraz mercii Ankara Bölge
İdare Mahkemesidir. 

(2) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel hakkındaki soruşturma,
suçun işlendiği yer Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı tarafından
yapılır. Açılacak kamu davası aynı yer mahkemesinde görülür. 

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel hükümlere tâbidir. 
Emeklilik 
MADDE 33- (1) Başdenetçi, denetçiler, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer

personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Başdenetçi ve denetçilerin
sigorta primine esas kazanç tutarları, Başdenetçi için Başbakanlık Müsteşarı, denetçiler için
Başbakanlık müsteşar yardımcıları esas alınarak belirlenir. Bu görevleri sırasında 5510 sayılı
Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin bu görevde geçen süreleri makam tazminatı ile
temsil tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir ve emeklilik yönünden Başdenetçi
Başbakanlık Müsteşarı, denetçiler Başbakanlık müsteşar yardımcıları için belirlenmiş olan ek
gösterge, makam tazminatı ile temsil tazminatından aynı usûl ve esaslara göre yararlandırılır. 

(2) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden emekli aylığı almakta olanlardan
Başdenetçi ve denetçi seçilenlerin, istekleri hâlinde emekli aylıkları kesilir ve 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yeniden sigortalı sayılır. Bu şekilde emekli
aylıklarını kestirmek suretiyle yeniden sigorta primi ödeyenlerin görev sürelerinin bitiminde emekli
aylıkları genel hükümlere göre yeniden belirlenir. 
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(3) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel, bu
görevleri süresince resmî veya özel hiçbir görev alamazlar, ticaretle uğraşamazlar. Bilimsel yayınlarda
bulunma, görevleri veya meslekleri ile ilgili olarak davet edildikleri ulusal veya uluslararası kongre,
konferans ve benzeri toplantılara katılma, derneklerde üyelik ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde
ortaklık halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Başdenetçi veya denetçiler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usûlü
MADDE 31- (1) Başdenetçi ve denetçilerin görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne sürüldüğü

takdirde haklarında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanının iznine bağlıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı itiraz mercii,
Danıştayın ilgili dairesidir.

(2) Başdenetçi ve denetçiler hakkındaki soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından
yapılır. Açılacak kamu davası, Yargıtayın ilgili ceza dairesinde görülür. Temyiz mercii, Yargıtay Ceza
Genel Kuruludur.

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel hükümlere
tâbidir.

Genel Sekreter ve personel hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usûlü
MADDE 32- (1) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcılarının görevleri sebebiyle bir suç

işledikleri öne sürüldüğü takdirde ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi, Başdenetçinin
iznine bağlıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı itiraz mercii Ankara Bölge
İdare Mahkemesidir.

(2) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel hakkındaki soruşturma,
suçun işlendiği yer Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı tarafından
yapılır. Açılacak kamu davası aynı yer mahkemesinde görülür.

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel hükümlere tâbidir.
Emeklilik
MADDE 33- (1) Başdenetçi, denetçiler, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer

personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Başdenetçi ve denetçilerin
sigorta primine esas kazanç tutarları, Başdenetçi için Başbakanlık Müsteşarı, denetçiler için
Başbakanlık müsteşar yardımcıları esas alınarak belirlenir. Bu görevleri sırasında 5510 sayılı
Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin bu görevde geçen süreleri makam tazminatı ile
temsil tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir ve emeklilik yönünden Başdenetçi
Başbakanlık Müsteşarı, denetçiler Başbakanlık müsteşar yardımcıları için belirlenmiş olan ek
gösterge, makam tazminatı ile temsil tazminatından aynı usûl ve esaslara göre yararlandırılır.

(2) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden emekli aylığı almakta olanlardan
Başdenetçi ve denetçi seçilenlerin, istekleri hâlinde emekli aylıkları kesilir ve 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yeniden sigortalı sayılır. Bu şekilde emekli
aylıklarını kestirmek suretiyle yeniden sigorta primi ödeyenlerin görev sürelerinin bitiminde emekli
aylıkları genel hükümlere göre yeniden belirlenir. 
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(3) Başdenetçi ve denetçiler hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile 5510 sayılı Kanunda yer alan yaş
haddine ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Kadrolar 
MADDE 34- (l) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro

ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele, Kamu Denetçiliği Kurumu
bölümü olarak eklenmiştir. 

Değişiklik yapılan hükümler 
MADDE 35- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin

"Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrasına "Sosyal Güvenlik Kurumu
Müfettiş Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman
Yardımcıları" ibaresi ve "Kaymakamlığa," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kamu Denetçiliği
Kurumu Uzmanlığına" ibaresi eklenmiştir. 

(2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mâli Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı
cetvelin "B) Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümünün Anayasa Mahkemesince iptal edilen 34 üncü
sırası "34) Kamu Denetçiliği Kurumu" olarak yeniden düzenlenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) İlk Başdenetçi ve en az beş denetçinin seçimi ile Kamu Denetçiliği
Kurumu kurulur. 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten otuz gün sonra Başkanlık tarafından Başdenetçi ve
beş denetçi seçimi için aday adaylığı başvuru süreci başlatılır ve 11 inci maddede öngörülen usûle
uyularak seçim sonuçlandırılır. 

(3) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren dokuz ay içinde yürürlüğe konulur. 

(4) İlk Başdenetçi ve denetçilerin seçimi tamamlandıktan sonra Başdenetçi tarafından doksan
gün içinde; bir defaya mahsus olmak ve ekli (1) sayılı listede yer alan Kamu Denetçiliği Kurumu
uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, 25 inci ve 26 ncı maddelerdeki
şartlar aranmaksızın, doktora yapmış üniversite öğretim elemanları veya kamu kurum ve
kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi
eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlardan uzman olarak atama yapılabilir.
Uzman olarak atanacakların Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımaları ve 25 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan niteliklere ve mesleklerinde en
az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekir. 

(5) Bu Kanun hükümleri, mahallî idarelerin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları
hakkında, bu Kanunun bütün hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra uygulanmaya
başlanır. 
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(3) Başdenetçi ve denetçiler hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile 5510 sayılı Kanunda yer alan yaş
haddine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Kadrolar
MADDE 34- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro

ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele, Kamu Denetçiliği Kurumu
bölümü olarak eklenmiştir.

Değişiklik yapılan hükümler
MADDE 35- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin

“Ortak Hükümler” bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrasına “Sosyal Güvenlik Kurumu
Müfettiş Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman
Yardımcıları” ibaresi ve “Kaymakamlığa,” ibaresinden sonra gelmek üzere  “Kamu Denetçiliği
Kurumu Uzmanlığına” ibaresi eklenmiştir.

(2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı
cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümünün Anayasa Mahkemesince iptal edilen 34 üncü
sırası “34) Kamu Denetçiliği Kurumu” olarak yeniden düzenlenmiştir.

(3) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun eki (2) sayılı cetvele “Kamu Başdenetçisi”
ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) İlk Başdenetçi ve en az beş denetçinin seçimi ile Kamu Denetçiliği
Kurumu kurulur.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten otuz gün sonra Başkanlık tarafından Başdenetçi ve
beş denetçi seçimi için aday adaylığı başvuru süreci başlatılır ve 11 inci maddede öngörülen usûle
uyularak seçim sonuçlandırılır.

(3) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren dokuz ay içinde yürürlüğe konulur.

(4) İlk Başdenetçi ve denetçilerin seçimi tamamlandıktan sonra Başdenetçi tarafından doksan
gün içinde; bir defaya mahsus olmak ve ekli (1) sayılı listede yer alan Kamu Denetçiliği Kurumu
uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, 25 inci ve 26 ncı maddelerdeki
şartlar aranmaksızın, doktora yapmış üniversite öğretim elemanları veya kamu kurum ve
kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi
eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlardan uzman olarak atama yapılabilir.
Uzman olarak atanacakların Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımaları ve 25 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan niteliklere ve mesleklerinde en
az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekir. 

(5) Bu Kanun hükümleri, mahallî idarelerin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları
hakkında, bu Kanunun bütün hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra uygulanmaya
başlanır.
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Yürürlük
MADDE 36- (1) Bu Kanunun 17 nci maddesi yayımı tarihinden dokuz ay sonra, diğer maddeleri

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37- (1) Bu Kanunun Başdenetçi ve denetçilerin seçim ve görevden alınmaları ile ilgili

hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tay yip Er doðan
Baþ bakan

Dev let Bak. ve Baþb. Yrd. Dev let Bak. ve Baþb. Yrd. V. Dev let Bak. ve Baþb. Yrd.
C. Çiçek F. Çelik A. Babacan

Dev let Bakaný Dev let Bakaný Dev let Bakaný 
M. Aydın H. Yazıcı F. N. Özak

Dev let BakanýV. Dev let Bakaný Dev let Bakaný V.
F. N. Özak F. Çelik C. Yılmaz

Dev let Bakaný Dev let Bakaný Adalet Bakaný
S. A. Kavaf C. Yılmaz S. Ergin

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakaný Dışişleri Bakaný V.
M. V. Gönül B. Atalay H. Yazıcı

Maliye Bakaný Millî Eğitim Bakaný Bayındırlık ve İskân Bakanı
M. Şimşek N. Çubukçu M. Demir

Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakaný Tarım ve Köyişleri Bakaný
R. Akdağ B. Yıldırım M. M. Eker

Çalışma ve Sos. Güv. Bakaný Sanayi ve Ticaret Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakaný
Ö. Dinçer N. Ergün T. Yıldız

Kültür ve Turizm Bakaný Çev re ve Or man Bakaný 
E. Günay V. Eroğlu
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Yürürlük
MADDE 36- (1) Bu Kanunun 17 nci maddesi yayımı tarihinden dokuz ay sonra, diğer maddeleri

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37- (1) Bu Kanunun Başdenetçi ve denetçilerin seçim ve görevden alınmaları ile ilgili

hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(I) SAYILI LİSTE
KURUMU: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
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İHDAS EDİLEN KADROLARIN
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