MECLIS BÜLTENI

İSTANBUL'DA K A M U DENETÇİLİĞI
( O M B U D S M A N L I K ) ÇALIŞTAYI

Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü tarafından "Kamu
Denetçiliği (Ombudsmanlık) Çalıştayı"
27 Ocak'ta İstanbul'da düzenlendi.
Çalıştay'ın açılışında konuşan T B M M
Başkanı Cemil Çiçek, "İdeolojik
bağnazlık içinde olan, belli konulara
ideolojik gözlüklerle bakarak görev
yapan kurumlardan kaliteli, verimli,
iyi yönetimi temin edecek ve sorunlara
çözüm bulacak kararları çıkarmanız
mümkün olmayacaktır" dedi.
Tüm dünyada önemli bir değişim
yaşandığına dikkati çeken Çiçek, "Bu
değişimin en hızlı, en köklü ve en
dipten yaşandığı ülkelerin başında
Türkiye geliyor. Avrupa Birliği
süreciyle ilgili olarak yasal, yapısal
ve kurumsal anlamda çok önemli
düzenlemeler yapıldı. Ancak hâlen işin
başındayız" dedi.
Çiçek, gelişmiş demokrasilerde,
bu uygulamadan iyi sonuçlar elde
edildiğini belirterek "Türkiye'nin bu
imkandan mahrum kalması bence
doğru değil. Bir an evvel geçmiş
tecrübeler ve gelişmiş ülkelerdeki
uygulamaları dikkate alarak bizim
ülkemize kazandırmak gerekiyor.
Daha evvel tasarı halinde Meclise sevk
edilmiş olan bu taslağı, bu toplantıda
bir kez daha gözden geçirmek ve kısa
sürede TBMM'de yasalaştırmak ve
2012'de milletimize kazandırmamız
önemli bir adımdır" dedi.

Çiçek, vatandaşların başka hak
arama yolları varken siyasetçilere
başvurmasının çok yaygın olduğunu
belirterek "Ombudsman ile ilgili
kaynaklara baktığımızda bu
anlattıklarımı bulmak imkansız. Bu
Türkiye'ye has bir özellik. Bu durum,
uygulamanın bir an önce gerçekleşmesi
gerekmektedir' diye konuştu.
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Geçmişteki devlet yapısında vatandaşın
hak arama konusunda psikolojik
eşikler bulunduğunu ifade eden Çiçek,
şöyle konuştu:

bulmak imkansız. Bu Türkiye'ye

"Bizim kamu görevlilerinin ismi devlet
memurudur. Çünkü o kendini millete
karşı değil, devlete karşı sorumlu
hisseder. Bu görevliler bir itirazla
karşılaştığında 'Git bildiğin yere şikayet
et' demektedir. Bu sakalın bıyığa
şikayet edilmesidir. Bizim ülkemizde
meslek dayanışması, birbirini koruma
içgüdüsü yasalardan önce gelir. Çünkü
kol kırılır yen içinde kalır. Önemli olan
kolu kırmamaktır. Ombudsman, kolu
kırmadan devlete güveni sağlamak,
devletle vatandaş arasındaki köprüyü
sağlam kurmak adına önemli bir görev
ifa edecektir."

gerçekleşmesi gerekmektedir'

Çiçek, vatandaşların yargıya gitmesinin
de çok kolay olmadığını dile getirerek,
"İnsanlar hem parasal konulardan
kaynaklı, hem de mahkemelere karşı
duydukları çekingenliklerden dolayı
yargıya gitmiyorlar" dedi.
Parlamentoda dilekçe ve insan hakları
gibi bazı komisyonların bulunduğunu

has bir özellik. Bu durum,
uygulamanın bir an önce
diye konuştu.

kaydeden Çiçek, "Bu komisyonlarda da
istikrarı sağlamak her zaman mümkün
olmuyor. Çünkü parlamentolar sık
sık değişiyor. Bizim ülkemizde her
seçimde Meclisin üçte ikisi değişiyor.
Bizim ülkemizde en çok değişime
uğrayan kurum parlamentodur. Bu
kadar değişimin olduğu bir yapıda,
bu sorunlara çözüm üretmek her
zaman mümkün değil. Bu ve benzeri
sebeplerden Kamu Denetçiliği
Kurumuna ihtiyaç vardır. Umut
ediyorum, bunu fazla geciktirmeden
ülkemize kazandırırız. Bu kurumun
anayasal dayanağı var. Yasal dayanağını
çıkardığımızda da bu beklentileri
karşılayacağını ümit ederek hayata
geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

