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1.ÜN TE
DAREN N DENETLENMES )

DENET M KAVRAMI VE TÜRLER

Denetim Kavram

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar na göre denetim: “Kamu kurum ve kurulu lar n faaliyet ve i lemlerinde hatalar n önlenmesine yard mc
olmak, çal anlar n ve kurulu lar n geli mesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarl  hale gelmesine rehberlik etmek
amac yla; hizmetlerin süreç ve sonuçlar  mevzuata, önceden belirlenmi  amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlar na göre;
tarafs z olarak analiz etmek, kar la rmak ve ölçmek; kan tlara dayal  olarak de erlendirmek, elde edilen sonuçlar  rapor haline getirerek ilgililere
duyurmakt r.”

saca bir i in usulüne uygun yap p yap lmad n incelenmesi olarak tan mlanan denetim kavram , kamu yönetiminde, yönetim faaliyetinin
hukuka, hizmet gereklerine ve kamu yarar na uygun olarak ifa edilip edilmedi inin tespiti olarak tan mlanabilir. Tüm kamusal yetkiler sadece kamu
yarar  amac yla kullan labilece inden, yönetimin i lem ve eylemlerinde ki isel, siyasal veya ekonomik bir gaye güdülüp güdülmedi i, denetimin
di er önemli boyutunu olu turmaktad r.

Denetim Türleri

Yönetimin kendi iç i leyi ini denetlemesine iç denetim; bir ba ka kurulu  taraf ndan denetlenmesine ise d  denetim denilmektedir. Denetimin
yap ld  döneme göre bak ld nda ise öyle bir ay m yap lmaktad r: Ön denetim, an nda denetim ve sonradan yap lan denetim. Yönetimin i  ve

lemlerinin gerçekle tirilmesinden evvel denetlenmesi ön denetim; i in yap ld  s rada denetlenmesi an nda denetim; geçmi  faaliyetlerin
denetlenmesi ise sonradan yap lan denetim olarak adland lm r.

Yasala mayan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar nda denetim türleri, iç ve d  denetim olarak say lm . ç ve d  denetim ise hukuka uygunluk
denetimi, performans denetimi ve mali denetim olarak alt ba klara ayr lm . Tasar daki düzenleme öyleydi:

“Kamu kurum ve kurulu lar nda iç ve d  denetim yap r. ç denetim, hatalar n önlenmesi, risk ve zay fl klar n belirlenmesi, iyi uygulama örneklerinin
yayg nla lmas , yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin geli tirilmesi amac yla yap lan denetimdir.

 denetim, kamu kurum ve kurulu lar n hesap verme sorumlulu u çerçevesinde bütün faaliyet, karar ve i lemlerinin, kurumsal amaç, hedef ve planlara
ve kanunlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlar n de erlendirilmesidir.

Kamu kurum ve kurulu lar n iç ve d  denetimi; hukuka uygunluk, malî denetim ve performans denetimini kapsar:

a) Hukuka uygunluk denetimi; eylem ve i lemlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve di er mevzuata uygunlu unun,
b) Malî denetim; gelir, gider ve mallara ili kin hesap ve i lemlerin do rulu unun, malî tablolar n tasdikinin ve mali sistemlerin,
c) Performans denetimi; yönetimin bütün kademelerinde gerçekle tirilen faaliyet ve programlar n planlanmas , uygulanmas  ve kontrolü a amalar nda

ekonomikli in, verimlili in ve etkilili in, denetlenmesini ifade eder.”

Denetim türlerine, denetleyenler aç ndan bak ld nda ise öyle bir ay m yapmak mümkündür: Kamu denetimi, idari denetim, parlamento
denetimi ve yarg sal denetim.

BASKI GRUPLARI VE KAMUOYU DENET

Kamuoyu; “belli bir zamanda, belli bir tart mal  sorun kar nda, bu sorunla ilgilenen önemli say daki insan n birle mi  kanaatlerinin siyasi iktidar
belli oranda etkileyecek ekilde ifade edilmesi” olarak tan mlanmaktad r. “Ortak ç karlar  etraf nda birle en ve bunlar  gerçekle tirmek için siyasi ve
idari otoriteler üzerinde etki yapmaya çal an örgütlü ve bilinçli gruplar” olarak tan mlanan bask  gruplar , kamuoyu olu umunda görev
üstlenmektedirler. Ancak yönetim sadece bir araya gelen ve etkili ekilde kendini duyuran insanlar taraf ndan denetlenmemektedir.  Bireyler de
ki isel veya toplumsal sorunlarla ilgili olarak kamu yönetimini denetlemekte, etkilemektedirler.

Kamuoyu denetimi, yukar daki tan mdan da anla laca  üzere, yönetimin denetlenmesinde önemli yollardan biridir. Yönetimin i lem ve
eylemlerinin örgütlenmi  topluluklar taraf ndan izlenmesi ve gerekti inde tepkilerinin, isteklerinin ortaya konmas , kamu yönetiminin i leyi ine yön
vermektedir. Bu yolla baz  hatal  i lemler düzeltilmekte; bazen i lem yap rken kamuoyu e ilimi gözetilmektedir.

Kamuoyu veya kamu denetimi, denetimi gerçekle tirecek ki i ve topluluklar n bilinçlenmesini gerektirmektedir. Yönetimin i leyi ini izlemek ve
yönlendirmek için yeterli birikim ve iradenin olu mas artt r. Kitle ileti im araçlar n geli mesi, kamuoyu denetimi için bir di er önemli etkendir.
Çünkü öncelikle kamuoyunun olu mas  icap etmektedir. Temel hak ve hürriyetlerin tan p teminat alt na al nmad  bir ülkede kamuoyunun
olu mas ndan ve yönetimi denetlemesinden söz edilemez. Bu durumda halk tepkisi karga a, kar kl k ve isyan eklinde ortaya ç kmaktad r.

Cumhuriyetin temel nitelikleri, genel olarak bireylerin yönetime kat lmas na imkân tan maktad r. Ayr ca dü ünceyi ifade hürriyeti; bas n hürriyeti,
süreli ve süresiz yay n hakk , toplant  hak ve hürriyetleri, çal anlar n örgütlenme haklar , seçme-seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklar  ve
dilekçe hakk  kamu denetimini düzenleyen ba ca anayasal düzenlemelerdir. Bu haklar n kullan lmas na ili kin kanunlarla kamu denetiminin hukuki
çerçevesi çizilmi  olmaktad r. A da kamu denetimi yollar ndan baz lar  k saca incelenecektir.

Seçimler

Seçimler, halk n kamu yönetimine do rudan müdahale etti i önemli bir denetim yoludur. Çünkü yetersiz bulunan yönetim kadrosu seçimlerde
de tirilmektedir. TBMM üyelerinin seçilmesi ya da di er ad yla genel seçim, parlamenter sistemin gere i olarak sadece yasama organ  seçimi
de ildir. Yürütme organ  da genel seçimler neticesinde ekillenmektedir. Ayr ca kamu yönetiminin bir di er önemli parças  olan yerel
yönetimlerin karar ve (il özel idaresi hariç) yürütme organlar  da seçimle olu maktad r. Merkezi yönetimin merkez te kilat  ile yerel yönetimlerin
seçimlerle i  ba na gelmesi, halk n bu yönetim birimleri üzerinde etkili olmas na yol açmaktad r. Her ne kadar seçimler 4 (genel seçim) ve 5
(yerel seçim) y lda bir yap lmaktaysa da süre sonunda halk n oyuna ba vuraca  bilen yönetim kadrosu, halk n talep ve e ilimlerine duyars z
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kalamayacakt r.

Seçim yoluyla denetim sadece yukar da say lan idareler için söz konusu de ildir. Ba ka birimlerde de yöneticiler seçilmektedirler. Örne in
üniversite rektörleri, s rl  da olsa, seçilmektedirler.  Kamu kurumu niteli inde meslek kurulu lar n yönetim organlar  da seçilmektedir. Bu tür
seçimler, o birimde görev yapanlar n, yönetime kat lmas  sa lamakta; gerekti inde yönetici bir daha seçilmemektedir.

Bilgi Edinme Hakk

Yönetimin yanl lar n halk taraf ndan ö renilmesi, halk n tepkisini çekecek; çe itli yollarla yönetime kar  yanl n düzeltilmesi için bask
yap lacakt r. Bu sebeple bilgi edinme hakk , kamu denetiminin temel araçlar ndan birisidir.

Bilgi edinme hakk n ülkemizdeki geçmi i yenidir. 4982 say  Bilgi Edinme Hakk  Kanunu 2003 y  Ekim Ay nda kabul edilmi tir. darenin aç kl k
ve saydaml k ilkeleri do rultusunda çal mas  sa layacak bir di er önemli düzenleme olan idari usul yasas  ise ne yaz k ki hala ç kar lmam r.

4982 say  Kanun’un 7.maddesine göre: Bilgi edinme ba vurusu, ba vurulan kurum ve kurulu lar n ellerinde bulunan veya görevleri gere i
bulunmas  gereken bilgi veya belgelere ili kin olmal r. Kurum ve kurulu lar, ayr  veya özel bir çal ma, ara rma, inceleme ya da analiz
neticesinde olu turulabilecek türden bir bilgi veya belge için yap lacak ba vurulara olumsuz cevap verebilirler.

Kanun, aç klanmas  hâlinde Devletin emniyetine, d  ili kilerine, millî savunmas na ve millî güvenli ine aç kça zarar verecek ve niteli i itibar yla
Devlet s rr  olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeleri bilgi edinme hakk  kapsam  d nda tutmu tur. Ayr ca, aç klanmas  ya da zaman ndan önce
aç klanmas  hâlinde, ülkenin ekonomik ç karlar na zarar verecek veya haks z rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler de Kanun’un
kapsam  d ndad r. Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ili kin bilgi veya belgeler, Kanun’un kapsam  d nda tutulmu ;
ancak, bu bilgi ve belgeler ki ilerin çal ma hayat  ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ili kin bilgi ve belgeler de bilgi
edinme hakk  kapsam  içine al nm r.

dari ve adli soru turmaya ili kin bilgi ve belgelere ula ma hakk  da baz  s rlamalara tabi tutulmu tur. Kurum ve kurulu lar n yetkili
birimlerince yürütülen idarî soru turmalarla ilgili olup, aç klanmas  veya zaman ndan önce aç klanmas  hâlinde;

a) Ki ilerin özel hayat na aç kça haks z müdahale sonucunu do uracak,
b) Ki ilerin veya soru turmay  yürüten görevlilerin hayat  ya da güvenli ini tehlikeye sokacak,
c) Soru turman n güvenli ini tehlikeye dü ürecek,
d) Gizli kalmas  gereken bilgi kayna n aç a ç kmas na neden olacak veya soru turma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklar n temin

edilmesini güçle tirecek, bilgi veya belgeler, Kanun kapsam  d ndad r.

Adli soru turma ve kovu turmaya ili kin bilgi veya belgeler ise: Aç klanmas  veya zaman ndan önce aç klanmas  hâlinde;

a) Suç i lenmesine yol açacak,
b) Suçlar n önlenmesi ve soru turulmas  ya da suçlular n kanunî yollarla yakalan p kovu turulmas  tehlikeye dü ürecek,
c) Yarg lama görevinin gere ince yerine getirilmesini engelleyecek,
d) Hakk nda dava aç lm  bir ki inin adil yarg lanma hakk  ihlâl edecek nitelikteyseler, Kanun kapsam  d ndad rlar.

Adli Soru turma: lenmi  ya da i lenmesi muhtemel bir suç hakk nda Cumhuriyet Savc lar nca yap lan incelemedir.

Adli Kovu turma: Suç isnad yla Cumhuriyet Savc lar nca haz rlanan iddianamenin kabulünden hükmün kesinle mesine kadar adli makamlarca yürütülen kovu turmad r.

Ki inin izin verdi i hâller sakl  kalmak üzere, özel hayat n gizlili i kapsam nda, aç klanmas  hâlinde ki inin sa k bilgileri ile özel ve aile hayat na,
eref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik de erlerine haks z müdahale olu turacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakk  kapsam  d nda

tutulmu lard r. Ticari s rlar da ayn ekilde kapsam d rlar.

Haberle menin gizlili i esas  ihlâl edecek bilgi veya belgeler, do al olarak kapsam d nda b rak lm lard r. Ayr ca kamuoyunu ilgilendirmeyen
ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalar na ili kin düzenlemeler hakk ndaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakk n kapsam

ndad r. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çal anlar n bilgi edinme haklar  sakl r.

Kurum ve kurulu lar n faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görü , bilgi notu, teklif ve tavsiye niteli indeki bilgi veya belgeler ise kurum ve
kurulu  taraf ndan aksi kararla lmad kça bilgi edinme hakk  kapsam ndad r. Bilimsel, kültürel, istatistikî, teknik, t bbî, malî, hukukî ve benzeri
uzmanl k alanlar nda yasal olarak görü  verme yükümlülü ü bulunan ki i, birim ya da kurumlar n görü leri, kurum ve kurulu lar n alacaklar
kararlara esas te kil etmesi kayd yla bilgi edinme istemlerine aç kt r.

dareden tavsiye istenmesi veya görü  talep edilmesi, bilgi edinme hakk  olarak kabul edilmemektedir.

Kanun bilgi edinme hakk n usul ve esaslar  düzenlemekle yetinmemi ; uygulamada ç kacak sorunlar  çözümlemek üzere Bilgi Edinme
De erlendirme Kurulu kurulmas  öngörmü tür. Kanunla olu turulan Kurul, bilgi edinme hakk  ba vurular n olumsuz yan tlanmas  halinde
idarelerin bu kararlar  incelemekte ve Kanun’un uygulanmas ekillendirmektedir.

Toplant  ve Gösteri Yürüyü ü Hakk

Toplant  ve gösteri yürüyü ü hakk , kamu yönetiminin halk taraf ndan denetlenmesini sa layan bir ba ka araçt r. 2911 say  Toplant  ve Gösteri
Yürüyü leri Kanunu’nun,12 Eylül rejiminin ürünü oldu udur. 1983 tarihinde, Milli Güvenlik Konseyi ve Dan ma Meclisi taraf ndan kabul edilen
bu düzenleme, demokratik anlay tan uzakt r. Ancak ne yaz k ki askeri yönetim sonras nda aradan 30 y l geçmesine ra men, sivil yönetimler de
demokratik bir düzenlemeye yana mad  için birçok gösteri yasa d  say lmaktad r.

Kanun’a göre, herkes izin almadan toplant  ve gösteri yürüyü ü yapma hakk na sahiptirler; ama toplant dan en az 48 saat önce Kanun’a göre
olu mas  gereken düzenleme kurulu taraf ndan mülki amirlere bildirimde bulunma zorunlulu u getirilmi tir. Ayr ca mülki amirler taraf ndan
belirlenen yer ve güzergâh d nda toplant  ve gösteri yürüyü ü yapmak mümkün de ildir.

Düzenleme kurulu olu turulmas , bildirimde bulunulmas  ve toplant  yerinin mülki amir taraf ndan belirlenmesi, hakk n kullan
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güçle tirmektedir. Düzenleme kurulunun, toplant n sükûn ve düzenini, amaç d na ç kmamas  sa lamakla yükümlü ve sorumlu tutulmas ,
önemli bir engeldir.

Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç i lenmesinin önlenmesi, genel sa n ve genel ahlâk n veya ba kalar n hak
ve özgürlüklerinin korunmas  amac yla belirli bir toplant  bir ay  a mamak üzere erteleyebilir veya suç i lenece ine dair aç k ve yak n tehlike
mevcut olmas  hâlinde yasaklayabilir.

Bildirimde bulunulmaks n yap lan gösteri ve yürüyü ler yasa d r. Dolay yla, bir durumu protesto etmek için toplan lmas  ve tepkinin dile
getirilmesi, yasa d  olmaktad r. Bu düzenleme sebebiyle, güvenlik güçleriyle ki iler kar  kar ya gelmektedirler.

Kanuna ayk  toplant  veya gösteri yürüyü leri düzenleyen veya yönetenlerle bunlar n hareketlerine kat lanlar, fiili daha a r bir cezay
gerektiren ayr  bir suç te kil etmedi i takdirde bir y l alt  aydan üç y la kadar hapisle cezaland lmaktad rlar.

Toplant  ve gösteri yürüyü ü hakk n,  yönetimin denetiminde ba vurulan demokratik bir hak oldu unun göz önünde bulundurulmas  ve daha
kolay kullan r hale getirilmesi gerekmektedir. Ayr ca toplant  ve gösteri yürüyü leri, yönetime i leyi inin olumsuz yönlerini görme imkân
tan  için yararl  da olacakt r.

Dilekçe Hakk

Kar kl k esas :  Yabanc  ki ilerin Türkiye’de bir haktan yararlanabilmesini, yabanc  ki inin uyru u oldu u ülkede ayn  haklardan Türkiye

Cumhuriyeti vatanda lar n yararlanabiliyor olmas art na ba layan ilkedir.

Vatanda lar ve kar kl k esas  gözetilmek kayd yla Türkiye’de ikamet eden yabanc lar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve ikâyetleri
hakk nda, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yaz  ile ba vurma hakk na sahiptir. Kendileriyle ilgili ba vurmalar n sonucu,
gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yaz  olarak bildirilir.

Dilekçe hakk n kullan lmas  düzenleyen 3071 say  Kanun’a göre dilekçelerde dilekçe sahibinin ad  soyad  ve imzas  ile i  veya ikametgâh
adresinin bulunmas  zorunludur. Bu art  ta mayan dilekçeler incelenmezler. Kanun, dil ekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli cevap
verilece ini hüküm alt na alm r.

Ki ilerin gerek kendilerini gerekse kamuyu ilgilendiren konularda ilgili birime ba vurmas , gördü ü hukuka ayk klar  bildirmesi, ilgili birimin
konuyu tekrar ele almas  sa lad  için önemlidir. Kamu yönetimi, yap lan ba vurular neticesinde isabetli olmad  gördü ü kararlar
düzeltebilecektir. Kamu görevlileri, ki ilerin ba vurusunu, haks zl k yapmaktan kurtulma, hukuka uygun davranma arac  olarak görmeli; tekrar
inceledi i kararda hata bulundu u takdirde düzeltmekten memnuniyet duymal r. Çünkü kamusal yetkiler, insanlar  ma dur etmek amac yla
verilmemi tir. Anayasa’n n 5.maddesine göre kamusal yetkilerin amac  esas olarak, ki ilerin ve toplumun huzur, refah ve mutlulu unu
sa lamakt r.

Kamu yönetiminin i leyi inde ki ilerin ilgili birime ba vurmalar  düzenleyen bir di er kanun, dari Yarg lama Usulü Kanunu’dur. Kanun’un
10.maddesinde idareye ba vurarak i lem veya eylem yapmas n istenmesi; 11.maddesinde ise bir idari i lemin iptali, kald lmas , de tirilmesi
veya geri al nmas n talep edilmesine ili kin kurallar bulunmaktad r. Kanun, bu maddelere göre yap lan ba vurunun altm  gün içinde
cevaplanmamas  halinde reddedilmi  say laca  hükme ba lam r.

Hâlbuki Anayasa’n n 74.maddesine göre kamusal makamlara yap lan ba vurular n gecikmeksizin yaz  olarak cevaplanmas  gerekmektedir.
Anayasa’n n aç k hükmüne ra men dari Yarg lama Usulü Kanunu’nun bu kurallar n de tirilmemesi, vahim bir hukuka ayk kt r.
Uygulamada idarenin (Devletin) cevap verece ini dü ünen ki iler, cevap vermemeye Anayasa’ya ayk  a r bir sonuç ba land  bilmedikleri
için, dava haklar  kullanamamaktad rlar. Çünkü altm  günlük cevap vermeme (z mni ret) süresi geçtikten sonra dava süresi i lemektedir.
darenin cevab  beklenirken dava süresi de kaç lmaktad r.

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL  DENET

Yasama Organ , yönetimin i leyi inde de denetim yetkisi kullanabilmektedir. Bu yetki ya bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan
kullan lmakta ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ba  olarak çal an birimler taraf ndan kullan lmaktad r. Bu ba k alt nda önce do rudan
denetim sonra ise dolayl  denetim ele al nacakt r.

Do rudan Denetim

Komisyonlar

Yukar da sözü edilen dilekçe hakk , sadece idareye de il TBMM’ye ba vuru hakk  da içermektedir. Bu ba vurular  incelemekle görevli olan
Meclis Komisyonu, Dilekçe Komisyonu’dur. Dilekçe Komisyonu, Türk vatanda lar n ve kar kl k esas  gözetilmek kayd yla Türkiye’de
ikamet eden yabanc lar n kendileriyle veya kamu ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanl na gönderdikleri dilek ve ikâyetleri
inceler.

çtüzükte gösterilen esaslar dâhilinde görü ülen dilekçeler hakk nda verilen ve 119. madde gere ince kesinle en Komisyon kararlar  dilekçe
sahiplerine ve ilgili bakanl klara bildirilir. Bakanlar, Komisyon kararlar  hakk nda yapt klar  i lemleri en geç otuz gün içinde, Komisyon
Ba kanl na yaz yla bildirmekle yükümlü k nm r. çtüzü ün 120.maddesine göre: Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu, bunlardan gerekli
gördüklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü ülmesini isteyebilir. Bu takdirde, komisyon kendi görü ünü belirten bir rapor haz rlayarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanl na sunar.

çtüzükteki düzenlemelerden anla laca  üzere Dilekçe Komisyonu, kendisine iletilen ba vurular hakk nda ald klar  kararlar  bakanlara
iletmekte ve yap lan i lemleri takip etmektedir. Komisyonun bakanlar  i lem yapmaya zorlama yetkileri bulunmamakla birlikte, konunun
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görü ülmesi ve kamuoyuna ta nmas  önemli bir yapt m niteli inde oldu undan Dilekçe Komisyonu,
yönetimin denetlenmesinde etkili rol oynayabilmektedir.
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Kamu yönetiminin denetlenmesinde sözü edilmesi gereken bir di er Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu ise nsan Haklar nceleme
Komisyonudur. nsan haklar  ihlallerine ili kin ba vurular bu Komisyona gönderilmekte ve ba vuru sahiplerine en geç altm  gün içinde
ba vurunun sonucu veya yap lmakta olan i lem hakk nda bilgi verilmektedir. Ayr ca Komisyon, herhangi bir ba vuru olmaks n da baz
konular  inceleyebilmektedir. Örne in “Mersin lindeki Çocuk Yuvalar , Yeti tirme Yurtlar , Çocuk ve Gençlik Merkezleri ve Yat lkö retim
Bölge Okullar nceleme Raporu” böyle bir inceleme neticesinde haz rlanm r.

1990 tarihli, 3686 say  Kanunla kurulan Komisyonun görevleri unlard r:

a) Uluslararas  alanda genel kabul gören insan haklar  konusundaki geli meleri izlemek,
b) Türkiye’nin insan haklar  alan nda taraf oldu u uluslararas  antla malarla T.C. Anayasas  ve di er milli mevzuat ve uygulamalar

aras nda uyum sa lamak amac yla yap lmas  gereken de iklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler önermek,
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlar n gündemindeki konular hakk nda, istem üzerine görü  ve öneri bildirmek,
d) Türkiye’nin insan haklar  uygulamalar n, taraf oldu u uluslararas  antla malara, Anayasa ve Kanunlara uygunlu unu incelemek ve

bu amaçla, ara rmalar yapmak, bu konularda iyile tirmeler, çözümler önermek,
e) nsan haklar n ihlale u rad na dair iddialar ile ilgili ba vurular  incelemek veya gerekli gördü ü hallerde ilgili mercilere iletmek,
f) Gerekti inde d  ülkelerdeki insan haklar  ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine do rudan veya

mevcut parlamenter forumlar arac yla sunmak,
g) Her y l yap lan çal malar , elde edilen sonuçlar , yurtiçi ve d nda nsan Haklar na sayg  ve uygulamalar  kapsayan bir rapor

haz rlamak.

Komisyon görevini yerine getirirken, görevleri ile ilgili olarak, Bakanl klarla Genel ve Katma Bütçeli Dairelerden, mahalli idarelerden,
muhtarl klardan, üniversitelerden ve di er kamu kurum ve kurulu lar  ile özel kurulu lardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak,
ilgililerini ça p bilgi almak yetkisine sahiptir. Komisyon, gerekli gördü ünde uygun bulaca  uzmanlar n bilgilerine ba vurabilir ve Ankara

nda da çal abilir.

Komisyon taraf ndan yap lan inceleme neticesinde haz rlanan raporlarda, tespit edilen eksiklikler ve gerekli öneriler yer almaktad r. Bu
raporlar n ilgili bakanl klarca dikkate al nmas , gere inin yap lmas  Komisyonu etkili k lacakt r. Ayr ca Komisyon çal malar n medya
arac yla duyurulmas  ve raporlar n internet arac yla ula ma aç k tutulmas , yönetimin i lem ve eylemlerinde insan haklar  konusunda
daha özenli olmas  sa layacakt r.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollar

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yönetimin yetki ve görevlerini belirlemek ve yukar da aktar ld  üzere komisyonlar arac yla denetlemenin
nda, Meclis ara rmas , genel görü me, gensoru ve Meclis soru turmas  yollar yla da denetleme yetkisini kullan r.

Soru, Bakanlar Kurulu ad na, sözlü veya yaz  olarak cevapland lmak üzere Ba bakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Meclis
ara rmas , belli bir konuda bilgi edinilmek için yap lan incelemedir. Genel görü me ise toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir
konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görü ülmesidir.

Ayr ca Bakanlar Kurulu veya bakanlar n dü ürülmesine yol açan gensoru ve Ba bakan ile bakanlar n Yüce Divanda yarg lanmas  sa layan
Meclis soru turmas , di er denetim araçlar rlar.

Dolayl  Denetim

Say tay

Say tay, merkezî yönetim bütçesi kapsam ndaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlar n bütün gelir ve giderleri ile mallar  Türkiye
Büyük Millet Meclisi ad na denetlemek ve sorumlular n hesap ve i lemlerini kesin hükme ba lamak ve kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme ba lama i lerini yapmakla görevlidir. Say tay Ba kan  ve üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan
seçilmektedirler.

Say tay’ n görevleri öyle say lm r:

a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve i lemlerini hesap verme sorumlulu u çerçevesinde denetler ve sonuçlar  hakk nda Türkiye
Büyük Millet Meclisine do ru, yeterli, zamanl  bilgi ve raporlar sunar

b) Genel yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallar na ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu denetler, sorumlular n hesap ve i lemlerinden kamu zarar na yol açan hususlar  kesin hükme ba lar.

c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
d) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme ba lama i lerini yapar.

Genel uygunluk bildirimi: Say tay denetimine tabi idarelerin bütçe uygulamalar n bütçe kanunlar na ve mevzuata uygunlu unu belirten ve
TBMM’ye sunulan belgedir.
Kanun’a göre Say tay denetiminin amaçlar unlard r: “Bütçe hakk n gere i olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçlar  hakk nda Türkiye
Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulmas ; kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu
kaynaklar n korunmas ; kamu idarelerinin performans n de erlendirilmesi; hesap verme sorumlulu u ve mali saydaml n yerle tirilmesi ve
yayg nla lmas .”

Say tay, Kanunla verilen denetim yetkisinin yan  s ra, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gelen denetim taleplerini de talep edilen konuyla
rl  olarak ve öncelikle yerine getirmekle görevlidir. Say tay raporlar n, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu u ve ilgili kamu

idarelerine verildi i tarihten itibaren on be  gün içerisinde Say tay Ba kan  veya görevlendirece i ba kan yard mc  taraf ndan, kamuoyuna
duyurulmas , Say tay denetiminin önemini daha da artt rmaktad r. Say tay Kanunu’nun 44.maddesi, kanunlar n aç klanmas  yasaklad
durumlar hariç tüm raporlar n duyurulmas  düzenlemektedir.
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Say tay sadece rapor sunarak ve bunlar  duyurarak denetim yapmamaktad r. Kanun’a göre kamu görevlileri hakk nda hesap yarg  olarak
görev yapmakta ve sorumluluklar na hükmetmektedir. Kamu yönetiminin denetiminde as l etkisi, hesap yarg  olarak çal mas ndan
kaynaklanmaktad r.

Hesap Yarg : Sorumlular n hesap ve i lemlerini yarg lamak ve kesin hükme ba lamak yetkisine sahip Say tay taraf ndan yerine getirilen
yarg sal görevdir.

Kamu Denetçili i Kurumu

Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine ba vurma hakk na sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanl na ba  olarak kurulan Kamu
Denetçili i Kurumu, idarenin i leyi iyle ilgili ikâyetleri inceler. Anayasa Kamu Ba denetçisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan gizli
oyla dört y l için seçilece ini hükme ba lam ; maddede say lan haklar n kullan lma biçimini, Kamu Denetçili i Kurumunun kurulu unu,
görevini, çal mas , inceleme sonucunda yapaca  i lemler ile Kamu Ba denetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerini kanuna b rakm r.

Anayasa’n n 74.maddesi gere ince haz rlanan Kamu Denetçili i Kurumu Kanunu Tasar nda bir Ba denetçi ile 10 Denetçi öngörülmektedir.
Tasar ya göre Kurum,  idarenin i leyi i ile ilgili ikâyetleri, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa’da belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her
türlü eylem ve i lemleri ile tutum ve davran lar ; adalet anlay  içinde, insan haklar na ba k, hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönlerinden incelemek, ara rmak, önerilerde bulunmak, uzla maya davet etmek ve kamuyu bilgilendirmekle görevlidir.

Yönetimin i leyi indeki aksakl klar  inceleyerek, ilgili birimlere ileten ve gerekti inde raporlar  yay nlayarak kamuoyuna duyuran, kamu
denetçili i (Ombudsman), birçok ülkede uygulanmakta ve yararl  olmaktad r. Ülkemizde Ba denetçi ve denetçilerin seçiminde, özen
gösterildi i takdirde tarafs zl na inan lan bir kurumun, idarenin i leyi ini denetlemesi yararl  olabilir.

DAR  DENET M

Kamu yönetiminin i leyi inin hukuk kurallar na uygun olmas , Anayasa emri oldu u için, i leyi teki hukuka ayk klar n tespiti ve önlenmesi,
idarenin görevidir. Kamu yönetimi Anayasal zorunlulu a uymas  halinde, yukar da say lan denetim yollar na ve yarg  makamlar na gerek kalmaks n
ki ilere hizmet sunulabilecektir. Yönetimin i leyi inin hizmet gereklerine ve hukuka uygun olmas  halinde, di er denetim yolar na ba vurulsa dahi
sonuç al namayacak, bir süre sonra idareye duyulan güven oran nda uyu mazl klar azalacakt r. Bu sebeple idarenin kendisini denetlemesi önem
ta maktad r.

dari denetim, idari birimin içerisinde olabilece i gibi bir idari birimin di erini denetlemesi eklinde de olabilir. Ayn  birim içindeki denetim
hiyerar ik denetimdir. Üst makamlar, astlar ikâyet üzerine veya do rudan denetleyerek gereken i lemleri tesis edebilirler. Bilindi i üzere
bakanl klarda ve baz  kurumlarda denetimle görevli tefti  kurullar  mevcuttur. Merkezi yönetimin yerinden yönetim idareleri üzerindeki denetim
yetkisi ise idari vesayet olarak adland lmaktad r. Yerinden yönetim idarelerinin kendi aralar ndaki denetim ili kisi de d ar dan yap lan idari
denetimdir. Örne in, Yüksekö retim Kurulu ile üniversiteler aras ndaki denetim ili kisi gibi. Ayr ca Cumhurba kan na ba  olan Devlet Denetleme
Kurulu da kamu yönetiminde denetim yetkisine sahiptir.

Hiyerar ik denetim: Ayn  tüzelki ilik içinde üstün ast üzerinde sahip oldu u hiyerar ik güçten kaynaklanan, emir verme, i lemlerini denetleme ve
memuriyet durumuna ili kin i lemler yapma yetkilerini içeren denetim yetkisidir.

dari vesayet: Merkezi idarenin, idarenin bütünlü ü ilkesi gere ince yerinden yönetim idareleri üzerinde sahip oldu u denetim yetkisi.

YARGISAL DENET M

Kamu yönetiminde yukar da aktar lan denetim türlerinin yetersiz veya etkisiz olmas  ihtimali sebebiyle, tarafs z ve ba ms z yarg  organlar
taraf ndan denetlenmesi zorunlulu u ortaya ç km r. Yarg sal denetim kitab n di er ünitelerinde aç klanacakt r.
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