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ÖZ 

Devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkinin niteliği öteden beri kamu yöneticilerinin temel 

ilgilerinden birisi olmuştur. Bu ilişkinin taraflarından birisi olan devlet, toplumda iktidar 

kullanma tekelinde sahip olduğu için bireyin konumu daha da kritik bir hal almaktadır. 

Batı’da anayasaların gelişiminin temelinde bireyin temel haklarını devlete karşı korumak 

olduğunu biliyoruz. İdarenin işleyişinde ise her hangi bir kötü idare durumunda yine 

vatandaşların korunması gerekmektedir. Kamu denetçiliğinin gelişiminin altında da yine bu 

güdü vardır. Bu kısa yazının amacı Birleşik Krallık’taki en önemli kamu denetçisi olan 

Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı’nı tanıtmaktır. Yakın zamanlarda Türkiye’de 

de hayata geçirilen kamu denetçiliği pratiğini değerlendirmek açısından bu tanıtımın önemli 

olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kamu denetçiliği, ombudsmanlık, Birleşik Krallık, Parlemento ve Sağlık 

Hizmetleri Ombudsmanı 
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 Ombudsman in United Kingdom: Parliamentary and Health Service 
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ABSTRACT 
 

The character of relationship between state and citizens has always been a fundamental 

interest for scholars in public administration field. Because of its right to use power, the 

position of the individual in front of state gains a critical position. We know that there has 

been a motivation in the origin of the constitution movement which aims to protect the 

fundamental rights of individuals against the state. There is also a need to protect citizens in 

the case of maladministration. Thus, there has been such a motivation also under the 

development of ombudsman institutions. The aim of this paper is to introduce Parliamentary 

and Health Service Ombudsman in UK to readers. 
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1. GiriĢ 

Bu tanıtıcı yazıda, Birleşik Krallık’taki kamu denetçiliği uygulamalarına odaklanılacaktır. Birleşik Krallık’ta 

sadece bir kuruma değil birden fazla uygulamaya (yazıda kısaca değinilen yerel yönetim ombudsmanları, 

özel sektör ombudsmanları gibi) rastlamak mümkündür. Ancak burada sadece ilk kurulan ve en kapsamlı 

kamu denetçisi konumunda bulunan Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı’na odaklanılacaktır. 

Yazıda öncelikle ülkenin politik ve idari yapısı ile ilgili genel bir bilgi sunulacak daha sonra ise 

ombudsmanlık uygulamalarının nasıl ortaya çıktığı, kurumun yapısı ve işleyişi ile ilgili genel bilgiler 

sunulacaktır. Yazının sonunda ise kurum ile ilgili bazı veriler (rakamlar) sunulacaktır. 

 

2. Politik ve Ġdari Yapı 

Genelde İngiltere olarak bilinen ülkenin politik yapısı aslında biraz daha karmaşıktır. Resmi adı Büyük 

Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı’dır (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Birleşik 

Krallık, dört farklı ülkenin birleşmesinden oluşmaktadır. Bunlar, İngiltere (England), İskoçya (Scotland), 

Galler (Walles) ve Kuzey İrlanda’dır (Northern Ireland). Büyük Britanya, bu ilk üç ülkenin birleşmesi ile 

1707 yılında oluşmuştur. Yaklaşık doksan yıl sonra, 1800 yılında ise bu birliğe Kuzey İrlanda’nın da 

eklenmesiyle Birleşik Krallık oluşmuştur (Karasu’dan aktaran Eşki, 2009 :67).  

İdari yönden Birleşik Krallık’ın en dikkat çeken yönü demokrasi geleneğinin en köklü olduğu ülkelerden 

birisi olmasına rağmen yazılı bir anayasasının olmamasıdır.  Ancak bu elbette Birleşik Krallığın bir anayasal 

demokrasi olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü anayasalar yazılı olabileceği gibi yazılı olmayabilirler de 

(Williams, 1998:29). Dolayısıyla her ne kadar Birleşik Krallığın yazılı bir anayasası yoksa da bir tür anayasa 

olarak değerlendirilebilecek düzenlemeleri bulunmaktadır. Ancak bu anayasanın oldukça esnek bir anaysa 

olduğunu belirtmek gerekiyor ve teorik olarak bu anayasal hükümler her hangi bir yasal hüküm gibi 

değiştirilebilir veya ilga edilebilirler. Bu ihtimaller zaman zaman reformcuların çoğunluğu sağlayan bir 

hükümetin keyfilikler sergileyebileceği, demokratik olmayan adımla atabileceği, kısacası anayasal 

hükümlerin korunma altında olmadığına yönelik bazı eleştirilerine konu olabilmektedirler. Dolayısıyla 

karikatürleştirilecek olunursa, örneğin teorik olarak bir hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu kullanarak 

seçimleri askıya almasına, rakiplerini engellemesine, örneğin kızıl saçlı ve mavi gözlü vatandaşlarına karşı 

ayırımcılık yapmasına ve hatta bilimsel bir kuralı değiştirmesine örneğin 2+2’nin 5 olduğunu belirlemesine 

karşı hukuki bir engel yoktur. Yani bu keyfilikleri engelleyen şey hukuki engellemeler değil politik ve 

kültürel bariyerlerdir (Wright, 2000: 33). Ancak yine de Britanya’nın bir yazılı anayasası yok derken bunu 

anayasa namına yazılı hiçbir şey yok anlamında okumamak gerekiyor. Belki de kısmı bir yazılı anayasadan 

bahsetmek daha doğru olacaktır. Çünkü Britanya anayasası birkaç bileşenden oluşmaktadır: Parlamentonun 

temel yasaları (statutory law), common law, konvansiyonlar ve yetkili yorumlar. Dolyısıyla parlamentonun, 

politik sistemin temel bileşenlerini tanımladığı anlaşmalar (treatises) elbette yazılıdır (Kesselman ve diğ. 

2013: 65). 

Anayasal bir monarşi olan Birleşik Krallık’ı, diğer parlamenter sistemlerden ayıran özelliklerden birisi 

parlamentonun politik yapı içindeki bariz etkisidir, başka bir deyişle parlamentonun son derece güçlü bir 

konumda olmasıdır (parliamentary sovereignty). Parlamento egemenliği denen bu sistem kısaca, 

parlamentonun ‘her çeşit kanunu yapmak veya ortadan kaldırmak hakkına sahip olduğu ve hiçbir kişi veya 

kurulun bir Parlamento kanununu iptale veya ihmale hakkı bulunmadığı anlamına’ gelmektedir (Özbudun, 

1968: 61-2). Parlamento iki ana bileşenden oluşur:  Lordlar Kamarası (House of Lords) ve Avam Kamarası 

(House of Commons). Parlamentonun alt kanadını oluşturan Avam Kamarası, 650 üyesiyle Britanya’daki 

temel yasama gücünü temsil eder. Parlamentonun seçimle gelmeyen iki unsuru ile (Krallık ve Lordlar 

Kamarası) birlikte Avam Kamarası’nın üç temel fonksiyonundan bahsedilebilir: yasaları geçirmek, 

vergilendirmeyle devlet finansmanını sağlamak ve üçüncü fonksiyon olarak kamu yönetimi ve hükümet 

politikalarını incelemektir (Kesselman ve diğ. 2013: 74). Seçimle oluşmayan Lordlar Kamarası veya Lordlar 

ise kalıtsal soylular ve kalıtsal olmayan soylulardan oluşur. 2012 yılı itibariyle Lordların sayısı 816’dır (UK 

Parliament, 2012). Lordların en önemli işlevi bir inceleme birimi olarak hizmet görmesidir. Lordlar, yasaları 

tartışabilir, revize edebilir ve geciktirebilirler ancak engelleyemezler (Kesselman ve diğ. 2013: 75). Devletin 
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başı, her iki kamaradan geçen her yasaya kraliyet onayını veren hükümdardır (The Monarch, kraliçe veya 

kral – şu anda kraliçe). Kraliçe, Avam Kamarası’nda en büyük paya sahip partinin liderini başbakan olarak 

atar, başbakan ise kabineyi seçer (Koffler, 2008: 429).   

 

3. BirleĢik Krallık’ta Ombudsmanlık Kurumu 

Birleşik Krallık ombudsmanlığı her ne kadar ilk ombudsmanlık örneği değilse de yine de ilklerden birisi 

denilebilir ve kırk beş yıllık bir geçmişe sahip bir kurumdur. İlk bağımsız ombudsman kurumunun 1809 

yılında İsveç’te kurulmasından sonra, bir başka örneğinin ortaya çıkması için aradan uzun bir zaman geçmesi 

gerekmişti. Bu fikri anayasaya sokan ilk ülke ise 1919 yılında Finlandiya olmuştur. Ancak bu kurumun bir 

rol model olmasını sağlayan ülke, yaptığı yasal düzenlemeler ve oluşturduğu hukuki yapıyla Danimarka 

olmuştur. Bu yapı daha sonra 1963 yılında Norveç ve nihayet 1967 yılında ise Birleşik Krallık tarafından 

uyarlanmıştır (Kucsko-Standlmayer, 2008: 1). Dolayısıyla ilk ombudsmanlık kurumunun oluşumunda 

yaklaşık bir buçuk asır sonra ortaya çıkmış olsa da Birleşik Krallık yine de bu kurumun yaygınlaştığı ilk 

ülkeler arasında gösterilebilir. 

Halihazırda Birleşik Krallık’taki ombudsmanlığın resmi adı Parlamento ve Sağlık Hizmetleri 

Ombudsmanı’dır (Parliamentary and Health Service Ombudsman). Kurumun web sayfası, kendilerini şu 

şekilde tanıtmaktadır (PAHSO, 2012a): ‘Biz, Birleşik Krallık’ta hükümet kurum ve kuruluşlarına ve 

İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) yönelik şikayetleri inceleriz. Bizim rolümüz, Birleşik 

Krallık’taki hükümet birimlerinin (…) ve İngiltere’deki NHS’nin düzenli veya adilane çalışmadığına veya 

kötü hizmette bulunduğuna yönelik şikayetleri incelemektir.’ Kofler’in (2008: 434) de belirttiği gibi, bu ana 

gövdenin dışında İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Cebelitarık’ta bölgesel ve yerel ombudsmanlık 

kuruluşları ile çok sayıda parlamenter olmayan ombudsman ve şikayet komisyonu bulunmaktadır. Örneğin, 

İskoç Hapishane Şikayetleri Komiseri (Scottish Prisons Complaints Commissioner), hapishanelerde tutuklu 

bulunanlardan İskoç hapishanelerindeki uygulamalara yönelik şikayetleri toplar.  

 

3.1. Tarihsel Arkaplan 

Birleşik Krallık’ta bir ombudsmanlık kurumu kurmaya dair ilk tartışmalar İkinci Dünya Savaşı sonrası 

yıllara dayanır. Burada da temel hadise belki de bir skandal olarak nitelendirilebilecek 1954 yılındaki 

Chrichel Down olayıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında 725 İngiliz dönümü (acre, 1 acre= 4047 metrekare) 

arazi Hava Bakanlığı tarafından istimlak edilmiş ve savaştan sonra bu arazilerin toprak sahiplerine iade 

edileceği sözü verilmiştir. Ancak savaş sonrasında bu araziler Tarım Bakanlığı’na devredilir ve Bakanlık da 

bu arazileri kiraya verir. Ancak arazilerin asıl sahipleri bu arazileri geri istemektedirler. Kofler’in (2008: 

434) de belirttiği gibi bu olay tipik bir kötü idare örneğidir, üstelik haksız ve yasal olmayan bir uygulamayı 

gözler önüne sermiştir. Olayın duyulmasından sonra bir komisyon kurulmuş ve benzer olaylarla ilgilenmesi 

için bir ombudsmanlık kurumunun kurulması önerisinde bulunmuştur. 

Ombudsmanlık kurumuna yönelik ilk çağrılara dönemin hükümeti yanıt vermez. Ancak 1964 yılında İşçi 

Partisi iktidara gelir ve kendi programında ombudsmanlık için yasal hazırlıklara yer verir. Aslında yukarıda 

da belirtildiği gibi ombudsmanlık fikri yeni değildi ve zaten İskandinav ülkelerinde ve Yeni Zelanda’da da 

uygulanıyordu. Ancak Birleşik Krallık için oluşturulan model doğrudan bu uygulamalardan seçilmemiştir. 

1967 Yasası uzun süreli tartışmalara konu olmuştur. Tartışmaların merkezinde yer alan konulardan birisi 

ombudsmanlık kurumu gibi bir kurumun bakanlık sorumluluğu ilkesinde karışıklık oluşturabileceğine 

yönelikti. Yani başbakanlık şikayetlere boğulacak ve böyle bir durumda hem başbakanın rolü hem de 

parlamentonun rolü zayıflayabilecektir. Sonuçta tüm bu çekinceler hesaba katılarak bir Britanya tasarımı 

gerçekleştirildi ve meclis bu tasarının göbeğine yerleştirildi (Kirkman, 2007: 5).  

Birleşik Krallık’taki mevcut yapı, Parlamento Komiserliği ile Sağlık Hizmetleri Ombudsmanlığı’nın 

birleşiminden oluşmaktadır. Sağlık Hizmetleri Komiseri (veya Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı) ilk kez 

İngiltere için 1973 yılındaki yasayla kurulmuştur. Ancak 1993 yılında çıkartılan bir yasa, 1977 yılındaki 

Sağlık Hizmetleri Yasası ve 1978 İskoçya Sağlık Hizmetleri Yasası’nın yerini almış ve İngiltere, İskoçya ve 
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Galler için (Kuzey İrlanda Sağlık Hizmetleri Ombudsmanlığı ayrı bir düzenlemeye tabidir) Sağlık Hizmetleri 

Ombudsmanlığı getirmiştir. Ancak 2002 yılında İskoçya ve 2005 yılında ise Galler bu alanda (yani sağlık 

hizmetleri ombudsmanlığı alanında) yeni yasalar çıkarttığından dolayı, 1993 yılındaki bu yasa değişmiştir ve 

2002 yılından beri İskoçya’daki sağlık hizmetlerine (NHS); 2006’dan beri ise Galler’deki sağlık hizmetlerine 

(NHS) dair şikayetleri kapsamamaktadır. Dolayısıyla sınırlı bazı uygulamalar dışında 1993 Yasası (1996 

yılındaki değişikliklerle birlikte), sadece İngiltere için sağlık hizmetleri ombudsmanlığı yapmaktadır 

(PAHSO, 2012b). Sonuç olarak yukarıda da belirtildiği gibi, mevcut ombudsmanlık kurumunun ismi 

Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı (Parliamentary and Healh Service Ombudsman) şeklindedir 

ve her iki ombudsmanlık hizmetleri aynı örgütte birleştirilmiştir. 

 

3.2. Ombudsmanlık Kurumunun Ġdari Yapısı 

Ombudsman: Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı’nın iki yasal rolünden bahsedilebilir: İdari 

Parlamento Komiserliği ve İngiltere Sağlık Hizmetleri Komiserliği. Ombudsman, başbakanın tavsiyesi 

üzerine, Kraliçe (Hükümdar) tarafından atanır. Hükümete karşı sorumluluğu yoktur, doğrudan Parlamento’ya 

karşı sorumludur. Ombudsman, Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı (kurum) tarafından yürütülen 

tüm işlerden, kurumun idaresinden ve her davada verilen kararlardan tek başına sorumludur (PAHSO, 2011: 

32). Ombudsmanın normal görev süresi yedi yıldır başka bir deyişle yedi yıllık bir dönem için atanır. Bu 

süreden önce görevden alınması ancak parlamentonun her iki kanadının (Avam Kamarası ve Lordlar 

Kamarası) ortak kararıyla mümkün olabilmektedir. Ombudsman yıllık raporlar vermek durumundadır. Bu 

raporlarda, yerine getirdiği görevleri, şikayetlere verilen standart hizmetleri ve kendi kurumunun 

harcamalarına dair bilgileri sunar (PAHSO, 2012c).  

TeĢkilat: Elbette bu denli geniş bir şikayet cevaplama mekanizması yeterli sayıda bir işgücüne ihtiyaç 

duyacaktır. Dolayısıyla ombudsmanın da kendisine kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek için yeterli 

sayıda personel çalıştırması gerekecektir. Kurumun 2010-2011 döneminin kaynaklarının kullanımını 

gösteren bir raporuna göre (POHSA 2011b) kurumda tam gün istihdam edilen personel sayısı 430’dur.  

Ombudsmanın atadığı ve kendisine karşı sorumlu olan üç üst düzey yönetici bulunur: Ombudsman 

yardımcısı (Deputy Ombudsman), ombudsman kurmay yardımcısı (Deputy Chief Executive) ve iletişim 

yöneticisi (Director of Communication) (PAHSO, 2012c). Bu üç çalışanla birlikte ombudsman aynı zamanda 

yönetim kurulunu oluşturur. Yönetim kurulu teşkilatın fonksiyon ve çalışmalarını yönetir. Yönetim kurulu, 

teşkilatın stratejik vizyonunu, politikalarını ve hizmetlerini kamuoyuna ve diğer paydaşlara paylaşmaktan 

sorumludur (PAHSO, 2011). Halihazırda, kurumun web sayfasından (http://www.ombudsman.org.uk) 2011-

2015 stratejik planı da dahil olmak üzere tüm bu bilgilere erişmek mümkündür.  

Öte yandan kurumun etkinliğini arttırmak ve şeffaflığı geliştirmek için oluşturulan ancak yasada kurulması 

zorunlu olmayan danışma kurulu da kurum içinde önemli görevler yerine getirmektedir. Ombudsmanın 

atamalarıyla oluşan bu kurul, başkan olarak ombudsmandan ve sayısı dörde kadar çıkabilen icra yetkisi 

olmayan üyeden (non-executive members) oluşur. Danışma Kurulu’nun yerine getirmesi gereken rolün ‘acı 

söyleyen dost’ rolü olduğu söylenebilir: Ombudsmana tavsiyelerde bulunmak, onu desteklemek ve icra 

yetkisi olmayanlar olarak dışarıdan bir perspektifle kurumun politika pratiklerinin geliştirilmesine yardımcı 

olmak. Danışma Kurulu’nun spesifik olarak tavsiyelerde bulunduğu ve desteklediği konulardan bazıları 

şunlardır (PAHSO, 2011: 32):  

 Amaç, vizyon ve değerler 

 Stratejik yönelim ve planlama 

 Paydaşlara, kurumun kamu fonlarını nasıl kullandığı konusu da dahil olmak üzere hesap verebilirlik 

 İç kontrol ve risk yönetimi hazırlıkları 

Ombudsmanlığın asıl iş ve karar alma süreçlerinde her hangi bir rolü olmayan danışma kurulunun, kurumun 

etkili bir şekilde idaresinde kilit roller denebilecek görevleri yerine getiren iki alt kurulu bulunmaktadır 

(PAHSO, 2012c). Bunlardan birisi Denetim Kurulu, diğeri ise Ödemeler Kurulu’dur. 
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Örgütün asıl icra organı olan Yönetim Kurulu ve icra görevi olmamasına rağmen önemli bir destekleyici rolü 

bulunan Danışma Kurulu ve ona bağlı kurulların yanı sıra, örgütün çalışmalarını yürütürken faydalandığı 

başka kurullardan bahsetmek de mümkündür: Örneğin Sağlık ve Güvenlik kurulları. Bu kurullar veya 

oluşumlar, yönetim kuruluna periyodik olarak kendi alanlarıyla ilgili tavsiye ve raporlar sunarlar. Bu 

kurullardan başka, örgütün içindeki iletişimi geliştirmek, etkili bir yönetimi ve çalışma ilişkilerini 

desteklemek için bazı tartışma ve danışma grupları da oluşturulmuştur. Bahsedilen gruplar şunlardır 

(PAHSO, 2012c): Üst Yönetim Takımı (bu grupta yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetim kurulu 

üyelerine doğrudan sorumlu olan diğer üst düzey yöneticiler bulunur), Operasyon Yöneticileri Forumu 

(operasyonel işleri gerçekleştiren müdürlerden oluşur) ve son olarak diğer ad-hoc gruplar (bu gruplar 

geçicidir ve bazı spesifik konuları incelemek üzere kurulur). 

 

3.3. Ombudsmanın Kontrol Alanı  

Ombudsmanın kontrol alanı kabaca merkezi hükümetin tüm idari organlarına kadar uzanır. 1967 yasasının 

dördüncü bölümü incelenebilecek kurumları veya birimleri; beşinci bölüm ise nelerin incelemeye konu 

olabileceğini açıklamıştır (yasanın tam metni için bkz. PCA 1967). Kontrol kıstası ise iyi yönetimdir. 

Dolayısıyla ombudsman, kötü idare (maladministartion) durumlarını incelemektedir. Ombudsman, 

soruşturmaya (investigation) ancak halktan birisinin, idarenin kötü yönetimi nedeniyle haksızlığa uğradığı 

iddiasıyla başlayabilir, yani bir soruşturma başlatmak ombudsmanın kendi inisiyatifinde değildir (Kofler 

2008: 431). Şikayeti yapan kişinin şikayetini yazılı bir biçimde yapması gerekiyor (Bir şikayet formu örneği 

için bkz. PAHSO, 2012d). Ombudsman her şikayeti soruşturmak zorunda değildir. Haksızlığa uğradığını 

iddia eden kişi şayet temyiz hakkına sahipse veya dava yargılama sürecindeyse, ombudsman bir soruşturma 

yürütmeyebilir (Kofler, 2008: 431).   

Ombudsman vatandaşlardan, kendileriyle temasa geçmeden önce şikayette bulundukları kurumla temasa 

geçmelerini istemektedir. Yani sorunu öncelikle tarafların kendi aralarında halletmelerini beklemektedir. 

Kişi sorun yaşadığı kuruma başvurmuş ve bir geri bildirim almış haldeyse, ombudsmana başvurmaları 

beklenmektedir. Bunun mantığı ise sorun yaşanan kuruma bir cevap hakkının verilmesi gerektiği inancına 

dayanmaktadır. Çünkü böyle bir durumda kuruma yaptığını düzeltme hakkı verilmektedir. Eğer kuruma 

başvurulmuş ancak sorun halledilememişse şikâyette bulunan kişi, bulunduğu yeri temsil eden milletvekili 

aracılığı ile ombudsmana başvuruda bulunur (PAHSO, 2012e).  

2010-2011 Yılına ait kurumun yayınladığı yıllık rapordaki inceleme sayılarıyla ilgili veriler şu şekildedir 

(PAHSO, 2011: 4): Halktan gelen 23667 şikâyet çözümlenmiştir. 605 vaka, herhangi bir formel soruşturma 

başlatılmadan, her taraf için de kolay olan yoldan çözümlenmiştir. Sadece 403 dava formel soruşturmaya 

konu olmuştur. 12 ay içinde tamamlanan soruşturmaların oranı % 88’dir (ilerleyen sayfalarda detaylı veriler 

bulunmaktadır).   

Kuruma yapılan tüm başvurular hemen soruşturmaya konu edilmemektedir. Öncelikle taraflarla 

konuşulmakta ve taraflar ikna edilerek sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde çok sayıda sorun 

halledilebilmektedir. Dolayısıyla formel bir soruşturmaya konu edilen dava sayısı oldukça azalmaktadır. 

2010-2011 çalışma yılında kabul edilen, yani formel bir soruşturmaya konu olan dava sayısı 403’tür. 

Bunların 107’si parlamento bölümü; 296’sı ise NHS (ulusal sağlık hizmetleri) ile ilgilidir. İlk bölüm ile ilgili 

şikayetlerin % 78’i ve ikinci bölümle ilgili şikayetlerin % 79’u onaylanmıştır / uygun bulunmuştur. Bir 

şikayet uygun bulunduğunda veya kısmen uygun bulunduğunda, Ombudsman şikayete konu olan kuruma 

sorunun giderilmesi için bazı tavsiye eylemlerde bulunmaktadır. 2010-2011 çalışma yılında sorunun 

giderilmesine yönelik bu tarz yapılan tavsiyelerin % 99’u ilgili kurum tarafından kabul edilmiştir (PAHSO, 

2011:7). 

 

3.4. Yetki ve diğer kurumlarla iliĢkiler 

Yukarıda da belirtildiği gibi Ombudsman’nın bir hükümet biriminin ya da bir kamu otoritesinin tasarrufunu 

incelemesi, ancak bir kötü idareden zarar gördüğünü iddia eden bir vatandaşın başvurusu ve bir milletvekili 
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aracılığı ile mümkün olabilmektedir. Ancak sağlık hizmetlerine yönelik şikayetlerde milletvekili aracılığı 

gerekmemektedir. Ombudsmanın geniş bir soruşturma yetkisi bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak herkesten 

bilgi sunma veya belge verme talebinde bulunabilir. Dolayısıyla bu konuda, yani kanıt toplama ve tanıkları 

incelemede Ombudsman, yüksek mahkemelerle aynı yetkiye sahiptir denebilir (Kofler, 2008: 436). Bu 

yetkiye karşı gelme durumları da mahkemeye karşı gelme durumu olarak değerlendirilebilir.  

Şayet Ombudsman, kötü idare veya hizmetin haksızlığa veya zarara sebep olduğuna yönelik bir sonuca 

varırsa, durumun düzeltilmesi için bir çözüm önerebilir. Bu çözüm, bir özür dileme veya maddi ve manevi 

kayıpların telafisi için bir tazminat şeklinde olabilir. Her ne kadar Ombudsman’ın ilgili kurumu, ortaya çıkan 

sorunu gidermeye zorlamak gibi bir yetkisi yoksa da pratikte kamu otoritelerinin Ombudsman’nın sunduğu 

çözümlere uyduğu görülmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi 2010-11 çalışma döneminde, 

Ombudsman’nın sunduğu önerilerin % 99’u, şikâyete konu olan kurum tarafından kabul edilmiştir. Çok 

nadir de olsa (örneğin 2010- 2011 çalışma yılında % 1), şikâyete konu olan kurum Ombudsman’nın vardığı 

sonucu kabul etmeyebilir.  Bu durumda Ombudsman, parlamentoya, davacının haksızlığa uğradığını ve bu 

zararın giderilmediğini belirten bir rapor sunar. Ayrıca ilgililer hakkında disiplin ve ceza davası önerebilir 

(Kofler, 2008: 436). Bu durumda, Ombudsman’nın çalışmasını inceleyen seçilmiş bir komite, konuyu 

inceleyebilir ve kendileri bir sonuca ulaşabilirler. 

Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı’nın inceleyebildiği kamu kurumlarının sayısı hayli fazladır ve 

tüm bu kurumlar, isimleri burada belirtilemeyecek kadar uzun bir liste oluşturmaktadır. Kurumun, 

soruşturma yetkisinde bulunan kurum sayısı 344’tür (liste için bkz. PAHSO, 2012g). 

Ancak Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı’nın her konuda inceleme görevi olmadığını 

söyleyelim. Örneğin aşağıda belirtilen kurum veya alanlarda Ombudsman, şikâyetler almamaktadır. Bu 

alanlarda başvurulacak başka kamu denetçileri ise elbette mevcuttur (diğer ombudsmanların listesi için bkz. 

PAHSO, 2012h). Ombudsman’nın yardımcı olamadığı kurum veya alanlar şunlardır (PAHSO, 2012f). 

 Tüketici meseleleri (satın alınan mal veya hizmetler) 

 Finansal hizmetler ve emeklilik  

 Gaz, elektrik ve su 

 Yerel meclisler 

 Milletvekilleri 

 Polis 

 Siyasi partiler 

 Posta hizmetleri 

 Özel kesimdeki bakım hizmetleri 

 Sosyal bakım 

 İletişim 

 Televizyon, radyo, gazeteler ve reklamcılık 

Ombudsman’nın yargı sistemi ile ilişkisine bakıldığında, onun mahkeme kararlarını takip edemeyebileceğini 

ancak adli olmayan personel ve adli olmayan konularda / eylemlerde yargı sisteminin idaresini soruşturmaya 

yetkili olduğunu belirterek geçelim. Öte yandan, yasama faaliyetleri içinde de Ombudsman’nın sınırlı bir 

rolünden bahsetmek mümkündür. Ombudsman, ilgili yasalardaki değişikliklerde tavsiyelerde 

bulunabilmektedir (Kofler, 2008: 437). 

 

3.5. Ġngiltere Yerel Yönetimler Komisyonu: Yerel Ġdareler Ombudsmanı 

İngiltere’de yerel yönetimler komisyonunun yasal dayanağı 1974 yılındaki Yerel Yönetimler yasasına 

dayanmaktadır. Yerel olan bu Ombudsman, 1974 yılından bari varlığını sürdürmektedir. Birleşik Krallık’ın 

birçok yerinde ilgili kamu denetçisi aynı zamanda yerel yönetimleri de izlerken, İngiltere yerel yönetimler 

için farklı bir yapılanmaya gitmiştir (Kofler, 2008: 438). 1974 yılındaki yasanın getirdiği kamu denetçiliği 

İngiltere ve Galler’i kapsamaktaydı (Local Government Ombudsmen for England and for Walse) ancak 
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günümüzde Galler ayrı bir ombudsman kapsamındadır. 1974 Yerel Yönetimler Yasası, ombudsmanlar için 

iki temel statü işlevi tanımlamıştır (LGO, 2012):  

 Konseyler ve bazı diğer otoritelere yönelik şikayetleri araştırmak 

 İyi yönetim pratikleri konusunda tavsiye ve rehberlikte bulunmak 

Yerel ombudsmanların yetki alanına kasaba ve mahalle heyetleri hariç tüm yerel otoriteler ve bazı yerel 

hizmet sunucuları girmektedir. Ancak ombudsmanların aldıkları şikayetlerin büyük bir kısmı yerel otoriteler 

ile ilgilidir ve bundan dolayı da bu ombudsmanlar yerel yönetimler ombudsmanları olarak bilinir (LGO, 

2012).  

İngiltere Yerel Yönetimler Komisyonu, ‘yerel yönetim ombudsmanı’ olarak bilinen üç üyeden oluşmaktadır. 

Bu üç ombudsmanın görev paylaşımı, İngiltere’nin üç bölgeye ayrılmasına ve her birisinin bir bölgeden 

sorumlu olmasına dayanmaktadır (Kofler, 2008: 438). Hâlihazırda, bu üç farklı ombudsmanın ofisleri 

Coventry, York ve Londra’da bulunmaktadır (LGO, 2011). 

İngiltere’de yerel yönetim komisyonu dışında özel ombudsmanlardan da bahsetmek mümkündür. Yukarıda 

da belirtildiği gibi 1970’lerin sonlarında gelindiğinde parlamenter, sağlık hizmetleri ve yerel idareler ile ilgili 

ombudsmanlar görev yapmaktaydı. İlk özel sektör ombudsmanının kurulması ise 1981 yılında Sigortacılık 

Ombudsman Bürosu ile olmuştur. Takip eden yıllarda yeni ombudsmanlıklar açılmıştır. 2001 yılında 

bankacılık, inşaat, sigortacılık ve yatırım alanlarındaki oluşumlar bir araya gelerek yeni bir yapı 

oluşturmuşlardır: Finansal Ombudsman Hizmeti (Financial Ombudsman Service). 1991 yılında, hem özel 

hem de kamu kesimi ombudsmanlarının bir araya geldiği bir konferans düzenlenmiş ve burada bir 

ombudsmanlar birliği oluşturulmasına karar verilmiştir. Birlik, 1993 yılında Birleşik Krallık Ombudsman 

Birliği olarak faaliyete başlamış ancak üyelikler İrlanda Cumhuriyeti’ne kadar genişleyince 1994 yılında 

İngiliz ve İrlanda Ombudsman Birliği olarak değişmiştir (OA, 2012). Günümüzde birliğin resmi adı 

Ombudsman Birliği’dir ve üyelik kabul ettiği yerler sadece İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ile 

sınırlı değildir. İrlanda Cumhuriyeti ve Britanya’ya bağlı diğer yerler de bu birliğe üye olabilmektedirler 

(OA, 2012b). 

 

4. Ombudsmanlık Uygulamalarına ĠliĢkin Genel Veriler 

Bu başlık altında Parlamento ve Sağlık hizmetleri Ombudsmanı’nın yıllık raporlarına dayanan bazı bilgiler 

sunulacaktır. Bilgileri okumayı kolaylaştırmak için veriler tablolar şeklinde sunulacaktır. Belirtilmesi 

gereken bir başka husus ise burada sunulacak verilerin sadece yukarıda ismi verilen Ombudsman ile sınırlı 

olacağıdır. Bilindiği gibi Birleşik Krallak’ta hem yerel düzeyde faaliyet gösteren ombudsmanlar hem de özel 

sektörler ilgili ombudsmanlar bulunmaktadır. Aşağıdaki veriler, 2010-2011, 2009-2010 ve 2008-2009 

çalışma yıllarına ait raporlardan derlenmiştir (bkz. PAHSO 2011; PAHSO 2010; PAHSO 2009). Tablolarda 

uyum sağlamak için, şayet her üç raporda benzer başlıklar sunulmamışsa, sadece uyumlu olanların 

verilerinin sunulmasıyla yetinilmiştir. 

 

Tablo 1: Alınan, Kapanan ve Eldeki Ġncelemelerin Sayıları 

ÇalıĢma Yılı Eldeki  Alınan Kapanan Eldeki 

2008-2009 
01/04/2008 

1507 
16 317 15 639 

31/03/2009 

2 175 

2009-2010 
01/04/2009 

2 175 
23 667 24 240 

31/03/2010 

1 600 

2010-2011 
01/04/2010 

1 623 
23 422 23 667 

31/03/2011 

1 378 
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Tablo 2: Kapanan Ġncelemelerin Türleri 

ÇalıĢma Yılı 

Görev 

alanına 

girmeyenler 

Düzenli 

yapılmayanlar* 
Premature** 

Takdire 

bağlı 

olanlar 

*** 

ġikâyetçi 

tarafından 

geri 

alınanlar 

SoruĢturma 

için kabul 

edilenler 

2009-

2010 

Sayı 3 318 9 856 4 756 4 293 1 661 356 

Yüzde 

% 
14 40 20 18 7 1 

2010-

2011 

Sayı 3 340 9 242 4 853 4 333 1 496 403 

Yüzde 

% 
14 39 21 18 6 2 

* Düzenli yapılmayanlar: Yazılı olarak yapılmayan sağlık hizmetleri şikâyetleri veya bir milletvekili aracılığı ile 

yapılmayan parlamento ombudsmanı alanındaki şikâyetler 

** Premature: Örneğin şikâyetçinin öncelikle yerel seviyede sorunu çözmeye çalışmaması veya bu sürecin 

tamamlanmamış olması. 

***Takdire bağlı olanlar: Çeşitli sebeplerden dolayı Ombudsman, soruşturma amaçlı şikayetleri kabul etmeyebilir. 

Örneğin şikâyet edilen kurumun doğru veya makul bir tasarrufta bulunulduğu düşünülüyorsa ya da hata gerçekleşmiş 

ancak uygun bir telafi de gerçekleşmişse. 

 

Tablo 3: Formel SoruĢturmalar 

 2008-2009 2009-2010 

 Parlamento Sağlık Toplam Parlamento Sağlık Toplam 

Elde olanlar (dönem baĢı -1 

Nisan) 
195 423 618 170 138 308 

Yıl içinde kabul edilenler 162 239 401 52 304 356 

Bitenler 2 17 19 15 14 29 

Raporlananlar 187 507 694 147 146 293 

Elde olanlar (dönem sonu – 31 

Mart) 
170 138 308 61 281 342 

 

Yıllık bazda en fazla şikayet alan hükümet kurumlarına bakıldığında genelde ilk sıralarda yer alan kurumlar, 

hatta şikayet sıralamaları bile aynı kalmaktadır. Aşağıdaki tabloda 2007-2010 yılları arasındaki üç yıllık 

çalışma döneminde en fazla şikâyet alan ilk beş hükümet kurumunun isimleri ve aldıkları şikâyet sayıları 

gösterilmektedir. 

Tablo 4: En Fazla ġikayet Alan Ġlk BeĢ Hükümet Kurumu 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

ÇalıĢma ve Emeklilik Bakanlığı (Dept.for Work and Pensions) 2 574 2 692 3 000 

Gelir ve Gümrükler Ġdaresi (HM Revenue and Customs) 2 342 2 159 1 896 

Ġç ĠĢleri Bakanlığı (Home Office) 507 818 952 

Adalet Bakanlığı (Ministry of Justice) 549 743 931 

UlaĢtırma Bakanlığı (Dept. for Transport) 277 337 353 

Diğer 1 092 1 241 1 411 

 

Tablo 5: 2010-2011 ÇalıĢma Yılında Hükümet Birimlerinin Aldıkları ġikayetler ve Açılan 

SoruĢturmalar (ilk beş kurum) 

 Alınan ġikayet Sayısı Açılan SoruĢturma 

Sayısı 

ÇalıĢma ve Emeklilik Bakanlığı (Dept. for Work and Pensions) 2 462 18 

Gelir ve Gümrükler Ġdaresi (HM Revenue and Customs) 1 671 12 

Adalet Bakanlığı (Ministry of Justice) 924 35 

Ġç ĠĢleri Bakanlığı (Home Office) 800 20 

UlaĢtırma Bakanlığı (Dept. for Transport) 336 * 
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Açılan soruşturmalara bakıldığında en fazla soruşturma açılan ilk beş hükümet kurumu içinde 2010-2011 

döneminde Ulaştırma Bakanlığı bulunmamaktadır. Onun yerine 13 soruşturmayla Çevre, Gıda ve Köy İşleri 

Bakanlığı  (Department for Environment, Food and Rural Affairs) yer almaktadır. 

2010-2011 çalışma yılında 403 dava formel soruşturma için kabul edilmiştir, ancak önceki dönemden 

kalanlarla birlikte bu sayı 412’dir. Kabul edilen bu soruşturmaların 107’si parlamento bölümü; 296’sı ise 

sağlık hizmetleri ile ilgili olmuştur. Bu çalışma yılında durumun düzeltilmesi için 902 tavsiyede 

bulunulmuştur. Bu tavsiyelerin 257’si finansal tazmini içermektedir. Bu tavsiyelerden sadece bir tanesine 

uyulmamıştır. Tavsiyeye uymayan Ulusal Sağlık Hizmeti dişçisi, Parlamentoya ve Genel Dişçilik 

Konseyi’ne raporlanmıştır. 

Aşağıdaki tablolarda ise kurumun mali yapısı ve harcamaları ile ilgili bazı özet veriler sunulacaktır. 

Tablo 6: Kurumun 31 Mart 2011 Tarihi Ġtibariyle Mali Yapısının Özeti 

 31 Mart 2011 (£000) 31 Mart 2010 (£000) 31 Mart 2009 (£000) 

Toplam duran varlıklar 5 587 6 278 6 901 

Toplam dönen varlıklar 1 472 1 465 1 425 

Toplam varlıklar / aktif 7 059 7 743 8 326 

Cari borçlar toplamı 2 134 1 877 2 079 

Varlıklar eksi cari borçlar 4 925 5 866 6 247 

Cari olmayan borçlar toplamı 1 155 1 493 4 435 

Varlıklar eksi borçlar 3 770 4 373 4 435 

 

 

Tablo 7: Kurumun Son Ġki Yılına Ait Harcama Özeti 

 2010-11 (£000) 2009-10 (£000) 

YÖNETĠM GĠDERLERĠ   

          Personel 21 325 20 785 

          Diğer yönetim giderleri 12 016 12 675 

          Toplam Yönetim Giderleri 33 341 33 460 

          ĠĢletim gelirleri (310) (399) 

NET YÖNETĠM GĠDERLERĠ 33 031 33 061 

NET ĠġLETĠM GĠDERLERĠ 33 031 33 061 

DĠĞER GENEL GĠDERLER 11 5 

TOPLAM GENEL GĠDERLER 33 042 33 066 

 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Batı Marksistlerini şaşırtan en büyük gelişmelerden birisi, kapitalizme 

haddini bildireceği beklenen proleter devrimin kapitalizmin göbeğinde değil, tersine kapitalistleşmemiş bir 

ülkede, Rusya’da gerçekleşmesiydi. Bu gelişme, devrimin teorisini yapanları da yaklaşımlarında bazı 

revizyonlar yapmak durumunda bırakmıştır. Bunun en bilindik olanı, İtalyan Marksist Antoni Gramsci’nin 

Batı’da ve Doğu’da devletin niteliğine yönelik yaptığı ayrımdır. Kabaca yönetim erkinin zora dayalı bir 

biçimde ele geçirilerek bir devrim seçeneği Doğu’da mümkünken Batı’da mümkün değildi, zira Batı’da 

toplum ve siyaset o kadar iç içe geçmiş durumdadır ki basitçe kumanda merkezini ele geçirmek 

yetmeyebilirdi. Hâlbuki Doğu’da devlet, gücün merkezileştiği bir aygıtı temsil etmekteydi ve kumanda 

merkezine oturmak işe yarayabilirdi.  

Devletin anlamına dair siyaset felsefecilerinin çok uzun yıllardan beri yürüttükleri tartışmalar bulunmaktadır. 

Bunlar içinde kamu denetçiliği konusuyla bağlantılandırılabilecek olan birisi devletin ‘efendi’ mi ‘hizmetkar’ 

mı olduğu veya başka bir deyişle amaç mı araç mı olduğu sorusudur. Bilindiği gibi siyaset felsefesinde 

genelde bir ‘doğa durumu’ ile ortaya çıkan devlet, bir paradigmada temel varlık sebebi onu kuranların temel 

haklarını güvence altına almak olarak açıklanırken bir başka paradigma güvenlik pahasına onu kuranların 
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temel haklarını dahi ihlal edebileceğini iddia eder. Kamu denetçiliği fikri, ilk yaklaşıma dayandırılabilir. 

Çünkü güç kullanma tekeline sahip yegâne örgüt olan devletin nasıl ki bazı yasal sınırlarla (örneğin anayasa) 

sınırlandırılmasının amacı vatandaşların haklarını güvence altına almaksa kamu denetçiliği de yine idarenin 

organlarının keyfi tasarruflarından, ayırımcılığa ve kötü yönetime kadar vatandaşların yaşamlarını merkeze 

alan bir yaklaşımın uzantısıdır. Gramsci’nin yukarıda yaptığı Doğu-Batı ayırımı tartışmasının doğru bir tespit 

olup olmadığı belki başka bir tartışma konusunu oluşturuyor ancak kamu denetçiliği pratiklerinin Batı’da 

ortaya çıkmış ve kökleşmiş olması örneği en azından onu doğruluyor. Ancak hemen belirtilmelidir ki yakın 

zamanlarda Türkiye’de de kamu denetçiliğinin yasalaşması ve kurumsallaşması oldukça önemli ve olumlu 

bir gelişmedir. Bu kurumun işleyişi ayrı bir çalışma konusudur.  

Birleşik Krallık deneyimi için neler söylenebilir? Birleşik Krallık, demokrasi, sivil toplum ve devlet 

otoritesinin sınırlandırılması (Magna Carta hatırlanacaktır) pratiklerinin en köklü olduğu ülkelerden birisidir. 

Dolayısıyla kamu denetçiliğinin burada işlemesi, bu köklü yapıya uygun bir beklenti olarak görülebilir. 

Birleşik Krallık’taki ombudsmanın (Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı) performansına bakarak 

onun etkinliği ile ilgili bir çıkarımda bulunmak mümkündür. 

Kurumun 2010-2011 çalışma yılı raporuna göre (PAHSO, 2011: 10; 34-5) çözümlenen inceleme sayısı 

23667; sonuçlanan soruşturma sayısı ise 419’dur (7 tanesi sonlandığı için bunlardan 412’si raporlanmıştır). 

Bu çalışma yılında bir soruşturmanın ortalama süresi 392 günden 323 güne düşmüştür. Kurum önceden 

kendisine bazı çalışma standartları koymakta ve çalışma yılı sonrasında bu standartların gerçekleşip 

gerçekleşmediğine bakarak kendi performansı ile ilgili bir veri elde edebilmektedir. Kurumun bir 

soruşturmanın 12 ay içinde bitirilmesi hedefi 2010-2011 çalışma yılı için soruşturmaların % 90’ı olarak 

belirlenmiş ve yıl sonunda gerçekleşen performans % 88 olmuştur. Bu, özellikle bir yıl öncesinin 

performansı (% 65) ile kıyaslandığında önemli bir performans artışı olarak görülebilir. Kurumun 2011-2012 

yılı için kendisine koyduğu performans kıstası de yine 12 ay içinde soruşturmaların % 90’nını bitirmektir. 

Yine, şikâyette bulunana geri dönüş yapma oranlarına bakıldığında da yüksek bir yüzde ile 

karşılaşılmaktadır. Kurum, 2010-11 yılı için, başvuruların % 95’ine ilk geri dönüşü 5 iş günü içinde yapmayı 

kendisine hedef olarak koymuş ve gerçekleşen performans % 96 olmuştur. Anlamlı geri dönüşler için ise 

koyulan hedef, 16 hafta içinde % 90 geri dönüş şeklindedir. Gerçekleşen performans ise % 99’dur. Kurumun 

2011-2012 yılı hedefleri ise aynıdır; ilk geri dönüşler için beş iş günü içinde şikâyetlerin % 95’inin; anlamlı 

geri dönüşler için ise 16 hafta içinde şikâyetlerin % 90’ının cevaplandırılması hedeflenmiştir. 

Öte yandan kuruma başvuranların kurum ile ilgili geri dönüşleri de kuruma dair anlamlı veriler sunmaktadır. 

2010-2011 yılı için yapılan hizmet alıcıları araştırmasına göre kuruma başvuranların % 70’i başvuru 

sürecinin karmaşık olmadığını ve anlaşılması kolay bir süreç olduğunu belirtmişlerdir. Yine başvuranların % 

70’i kurumun hizmetlerini kendi ailelerine ve arkadaşlarına da tavsiye edeceklerini belirtmiştir. Kurum 

personelinin yaklaşımına dair geri dönüşüm ise daha olumlu görünmektedir. Başvuranların % 82’si kurum 

personelini cana yakın ve yardımsever olarak görmüştür. 

Tüm bunlardan sonra, kamu denetçiliği kurumunun öneminin tekrar vurgulanması gerekebilir. Yukarıdaki 

tüm veriler kurumun önemli derecede etkin olduğunu gösteriyor. Birleşik Krallık’ta soruşturmaları 

çözümlenenlerin yüzde yirmisine yakınının (% 18 – PAHSO, 2011: 9) siyahi ve farklı bir etnik kökenden 

geldiği düşünülürse, böyle bir kurumun –elbette işleyişi önemli- tüm vatandaşlar için bir güvence olduğunu 

söylemek mümkündür.  
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